
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
ontvangen:

• Sint-Annaland - Kromsteven: het bouwen van 
een 2-onder-1 kapwoning (ontvangen op 7 ja-
nuari 2022).

• Tholen - Molenvlietsestraat 50: het verbou-
wen van een woning (ontvangen op 12 januari 
2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, 
reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:

• Sint-Annaland - Spinnaker 38: het bouwen van 
een woning (verzonden op 11 januari 2022).

• Sint-Annaland - Tolweg 3: het plaatsen van een 
tijdelijke woonunit (verzonden op 10 januari 
2022).

• Tholen - Oudelandsedijk 2d: het plaatsen van 
een woonwagen (verzonden op 14 januari 
2022).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Tholen maken 
bekend dat zij de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben 
ontvangen van de locatie gelegen aan de Coen-
tjesweg 14 te Oud-Vossemeer voor de aanleg en 
het in werking hebben van een bodemenergie-
systeem.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van gemeente 
Tholen maken bekend dat zij het wijzigingsplan 
Molenweg 19 - Scherpenisse ongewijzigd heb-
ben vastgesteld. Het plan heeft het kenmerk 
NL.IMRO.0716.bpMolenwgTLN-VW01.

WELSTANDSCOMMISSIE 

De welstandscommissie vergadert op de maanda-
gen in de even weken. Aanvang: 9:30 uur. De ver-
gaderingen zijn afwisselend fysiek of  digitaal. Op 
de agenda staat de behandeling van aanvragen 
omgevingsvergunning (openbaar) en voorover-
legplannen (niet openbaar). De agenda is vanaf  
donderdag voorafgaand aan de vergadering op te 
vragen bij het cluster Vergunningen en Handha-
ving van Team Ruimte, (telefoon 14 0166).

Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperi-
odes, zienswijzen, bezwaar en beroep, inwerking-
treding 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. 

• Coronavirus laatste nieuws 
• Proefvaart riviercruiseschip voorspoedig 

verlopen
• Lachgascilinders gevonden in garage 

woonhuis Tholen
• Proef  afval scheiden in Stavenisse en 

Scherpenisse
• Vervolg uitvoering werkzaamheden op be-

graafplaatsen Stavenisse

OP WWW.THOLEN.NL:

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Ruimte en Samenleving op 
maandag 7 februari, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Voorstel om geen zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp van de 3e be-

grotingswijziging 2022 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland en wel een ziens-
wijze in te dienen tegen het ontwerp van de 4e begrotingswijziging 2022 
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland.

• Voorstel tot vaststelling van de tarievenverordening gemeentelijke accommo-
daties gemeente Tholen voor het jaar 2022.

• Voorstel tot vaststellen van de aangescherpte regiovisie beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang Zeeland 2022 – 2025.

• Voorstel tot benoeming van een lid van de raad van toezicht Stichting Open-
baar Primair Onderwijs Tholen, OcTHO.

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Bestuurszaken op woens-
dag 9 februari, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV) ge-

meente Tholen.
• Voorstel renovatie zwembad Haestinge Sint-Maartensdijk.

Meer informatie over deze commissievergaderingen is terug te vinden op de 
website www.tholen.nl.

GECOMBINEERDE COMMISSIE RUIMTE EN 
SAMENLEVING VERGADERT

DE COMMISSIE BESTUURSZAKEN 
VERGADERT

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Quarantaine 

Je hoeft niet in quarantaine na contact met
een positief getest persoon als: 
• Je een boostervaccinatie hebt gehad

(minimaal 1 week geleden).
• Je korter dan 8 weken geleden positief

bent getest.
In alle andere gevallen wel. 

Voor bepaalde beroepen wordt gewerkt aan 
een speciale regeling.

Versoepelingen mogelijk onder voorwaarden 
Voor sport, kunst- en cultuurbeoefening, contactberoepen, detailhandel en onderwijs, is per 15 januari 2022 weer

meer mogelijk. Daarbij gelden wel een aantal extra voorwaarden zoals aanscherping van de mondkapjesplicht.
Door het hoge aantal besmettingen blijven onder meer horeca, musea en bioscopen gesloten. 

Op dinsdag 25 januari wordt besloten of er weer meer kan. 

Klachten? Blijf thuis en doe
direct een test, ook als je
gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.
Schud geen handen..

AfstandWas vaak je handen.
Hoest en nies in 
je elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Lucht

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels (zoals
kledingwinkels en tuincentra) open
tot 17.00 uur.

Essentiële winkels (zoals
supermarkten) open tot 20.00 uur.

Algemeen

Ontvang max. 4 personen per dag
en ga bij max. 1 huishouden op
bezoek. 

Ga je bij anderen op bezoek, of
ontvang je bezoek, doe een
zelftest. 

Werk thuis, tenzij het niet anders
kan. 

Draag een mondkapje waar dit
verplicht is of geadviseerd wordt. 

Contactberoepen

Kappers, nagelstudio’s en andere
contactberoepen open tot 17.00 uur. 

Uitbreiding regels 
mondkapjes 

Draag een mondkapje: 
• Buiten, waar het moeilijk is om 1,5 meter

afstand te houden (zoals winkelstraten).
• Op de werkvloer bij verplaatsing en als

1,5 meter afstand houden moeilijk is. 
• Op mbo, hbo en universiteit bij

verplaatsing en als je zit. 

Gebruik bij voorkeur een wegwerpmondkapje
en geen zelfgemaakte en stoffen mondkapjes. 

14 januari 2022

Horeca en evenementen

Cafés en restaurants dicht. Afhalen
en laten bezorgen mogelijk.

Evenementen niet toegestaan.
Uitgezonderd uitvaarten, weekmarkten
en professionele sportwedstrijden
(zonder publiek). 

Onderwijs

Al het onderwijs open voor lessen
en colleges.

Sport 

Zowel binnen als buiten sporten is
mogelijk (zonder publiek). 

Bij binnensportlocaties is een
coronatoegangsbewijs en
identiteitsbewijs nodig (vanaf 18 jr). 

Groepslessen en wedstrijden binnen
eigen clubverband zonder publiek
toegestaan. 

Kunst en cultuur en recreatie

Theaters, bioscopen, musea, concert-
zalen, dierenparken, pretparken en
sauna’s zijn voor publiek gesloten. 

Cultuurbeoefening (zoals muziekles
en dans) zonder publiek toegestaan.
Binnen en buiten coronatoegangs -
bewijs nodig (vanaf 18 jr).


