
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning ontvangen:

• Oud-Vossemeer - Coentjesweg 16: het ver-
groten van de woning met een uitbouw en 
het plaatsen van een overkapping (ontvan-
gen op 4 februari 2022).

• Poortvliet - Paasdijkweg 35: het vernieu-
wen en uitbreiden van een tankstation 
(ontvangen op 9 februari 2022).

• Poortvliet - Schoolstraat 27: het vervan-
gen van een dakkapel (ontvangen op 10 
februari 2022).

• Poortvliet - Gaaswijck: het bouwen van een 
woning (ontvangen op 9 februari 2022).

• Stavenisse - Buurtweg 117: het plaatsen 
van een dakkapel (ontvangen op 7 febru-
ari 2022).

• Stavenisse - Buurtweg 45: het plaatsen 
van een dakkapel (ontvangen op 8 febru-
ari 2022).

• Stavenisse - Buurtweg 59: het plaatsen 
van 2 dakkapellen (ontvangen op 8 febru-

ari 2022).
• Stavenisse - Buurtweg 111: het plaatsen 

van een dakkapel (ontvangen op 8 febru-
ari 2022).

• Stavenisse - Bos 29: het vergroten van een 
woning (ontvangen op 4 februari 2022).

• Tholen - Tichelaarsweg 4: het plaatsen 
van een tijdelijke woonunit (ontvangen op 
5 februari 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen, reguliere voorbereidingsprocedure, 
verleend:

• Scherpenisse - Molenweg 25: het verbou-
wen van een woning (verzonden op 2 fe-
bruari 2022).

• Stavenisse - Van der Lek de Clercqplein 2: 
het restaureren van een kerkgebouw + een 
grafmonument (verzonden op 10 februari 
2022).

• Tholen - aan de achterzijde van Molen-
vlietsedijk 6 en 8: het kappen van 64 bo-
men (verzonden op 11 februari 2022).

• Tholen - Burgemeester Baerendshof  1 
t/m 28, 30, 32 en 34: het bouwen van 31 
woningen (verzonden op 9 februari 2022).

• Tholen -  Nieuwe Postweg t.h.v. viaduct te 

Tholen: het verplanten van 26 bomen en 
kappen van 51 bomen (verzonden op 11 
februari 2022).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Tholen 
maken bekend dat zij de volgende mel-
ding op grond van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer hebben ontvangen van de 
inrichting gelegen aan de Bram Groenewe-
geweg 6a te Poortvliet voor het veranderen 
van activiteiten binnen de inrichting. De 
melding is geregistreerd onder kenmerk 
M-ACT210695.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van gemeen-
te Tholen geven kennis van de terinzageleg-
ging van het voorontwerpbestemmingsplan 
Molenvliet, Tholen. Het plangebied is gele-
gen tussen de Molenvlietsedijk, de Eeweg 
en de watergang naast de Secretaris La-
banstraat en de Korstiaen Bestbroerlaan te 
Tholen. 

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op de 
maandagen in de even weken. Aanvang: 
9:30 uur. De vergaderingen zijn afwisselend 
fysiek of  digitaal. Op de agenda staat de be-
handeling van aanvragen omgevingsvergun-
ning (openbaar) en vooroverlegplannen (niet 
openbaar). De agenda is vanaf  donderdag 
voorafgaand aan de vergadering op te vra-
gen bij het cluster Vergunningen en Handha-
ving van Team Ruimte, (telefoon 14 0166).

Kijk voor uitgebreide informatie over inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakingen 
op onze website.
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DIENSTVERLENING BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

GEMEENTEHUIS THOLEN: Hof  van Tholen 2  |  4691 DZ  Tholen  
Telefoon: 14 0166  |  E-mail: gemeente@tholen.nl

U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat:
0166 - 66 83 30: voor de burgemeester
0166 - 66 83 93: voor een van de wethouders
Wanneer u iets met (een lid van) de gemeenteraad wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie:
0166 - 66 83 50.

Dienstverlening vindt volgens afspraak plaats van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 16.30 uur, 
donderdag van 18.00 - 20.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.30 uur. 

Afspraak maken
Het maken van een afspraak kan via www.tholen.nl of  telefonisch via 14 0166. Vrijdag vanaf  12.30 uur 
zijn wij gesloten en telefonisch niet bereikbaar. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland open in 3 stappen 
Het aantal besmettingen is hoog, maar de ziekenhuisopnames blijven stabiel. 

Daarom kan er verder versoepeld worden. Dat gebeurt in drie stappen. 
Op 15 maart beoordeelt het kabinet de nog geldende mondkapjesplicht in het OV, 

het verplichte testen voor toegang en het thuiswerkadvies.

15 februari 2022

Per 25 februari:

Normale openingstijden.

Einde 1,5 meter afstandsregel. 

Einde vaste zitplaats.

Mondkapje alleen nog verplicht in het OV en op
de luchthaven.

Coronatoegangsbewijs (3G) vervalt.  

Testen voor Toegang (1G) nodig bij activiteiten
binnen zonder vaste zitplaats met meer dan
500 bezoekers (zoals nachtclubs, concerten en
festivals).

Quarantaineplicht bij aankomst in Nederland
vervalt. Ga je op reis? Check www.wijsopreis.nl.

Per direct geldt:

Werk maximaal de helft
van de werktijd op
kantoor.

Bezoek thuis weer
gewoon mogelijk. 

Per 18 februari:

Algemene openingstijd tot 01.00 uur. 

Coronatoegangsbewijs + ID blijft
verplicht bij bezoek aan onder meer
horeca, theaters, musea en
professionele sportwedstrijden.

Bij minder dan 500 bezoekers: 
1,5 meter vervalt, geen mondkapje
en geen vaste zitplaats. 

Bij meer dan 500 bezoekers: 
1,5 meter vervalt, wél vaste zitplaats
en mondkapje bij verplaatsing.

Op locaties waar géén corona -
toegangsbewijs nodig is, zoals
winkels, blijven 1,5 meter afstand en
het dragen van een mondkapje
(binnen bij verplaatsing) verplicht.

Na corona-infectie ga je 5 dagen in
isolatie. Je mag naar buiten als de
laatste 24 uur klachtenvrij zijn.

Klachten? Blijf thuis 
en doe een test.

Haal een vaccin 
of boosterprik.

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Hoest en nies
in je elleboog.

Was vaak
 je handen.

Houd afstand. Draag een mondkapje
waar nodig.

Blijf zelftesten
gebruiken.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Deze adviezen blijven voor iedereen belangrijk: 

1 2 3

OP WWW.THOLEN.NL:
• Coronavirus laatste nieuws 
• Tijdelijke huisvesting Juliana van 
 Stolbergschool voor bouw Brede
 School Sint-Maartensdijk


