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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. 
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Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren. 

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter afstand.

Was vaker je handen.

1,5 m.

Stop de verspreiding  
van het coronavirus

We krijgen het coronavirus alleen onder controle  
als iedereen het volgende doet:

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351
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Op dit moment zijn er oplichters actief  
die zich voordoen als GGD-medewerker. 
Er doen berichten de ronde dat de GGD  
ouderen belt over een vaccinatie aan huis. 
Let op: dit klopt niet! Het gaat hier om 
mensen die zich valselijk voordoen als 
GGD-medewerkers.

De GGD vaccineert nooit mensen thuis. 
Het is daarom belangrijk om niet op deze 
telefoongesprekken in te gaan. Men kan 
ook contact opnemen met de politie om 
te melden dat er gebeld is door iemand 
die zich voordoet als GGD-medewerker 
die mensen thuis wil vaccineren.

De huisarts is degene die ouderen in de 
leeftijd van 90 jaar en ouder uitnodigt 
om zich te laten vaccineren. Mensen in 
de leeftijdscategorie van 75 tot 90 jaar 
krijgen een uitnodiging per post van het 
RIVM.

Zo werkt vaccineren voor 90+
De huisarts bepaalt wie uit de groep 90+ 
mobiel is en gevaccineerd kan worden 
op een vaccinatielocatie van de GGD. De 
groep 90+ die niet mobiel is, wordt door 
de huisarts gevaccineerd.

Zo werkt vaccineren voor 75+
De 75-plussers bellen zelf  met een lande-
lijk nummer om een afspraak te maken. 
Zij worden vervolgens gevaccineerd op 
een GGD-locatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over de coronavac-
cins en de coronavaccinatie is het lande-
lijke nummer 0800 – 1351 dagelijks be-
reikbaar van 08.00 – 20.00 uur. Of  kijk op 
www.coronavaccinatie.nl.

LET OP: 
PRIKFRAUDEURS 
ACTIEF! 

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Scherpenisse – Maluslaan 10: het plaat-
sen van een carport (ontvangen op 19 fe-
bruari 2021).

• Sint Philipsland – Berkenpad 13: het bou-
wen van een aanbouw tegen de zijkant van 
de woning (ontvangen op 2 maart 2021).

• Sint-Annaland – Smalschip 13: het plaat-
sen van een overkapping (ontvangen op 4 
maart 2021).

• Tholen – Dilt 11: het plaatsen van een 
dakkapel (ontvangen op 3 maart 2021).

• Tholen – Meanderlaan 2: het bouwen van 
een overkapping (ontvangen op 1 maart 
2021).

• Tholen – Hertenkamp 19: het kappen van 
een berk (ontvangen op 1 maart 2021).

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

• Scherpenisse – Geertruidaweg 32: het 
kappen van een boom (verzonden op 1 
maart 2021).

• Stavenisse – Wethouder C.J. Moerland-
straat 29 en 31: het bouwen een 2 onder 

1 kapwoning (verzonden op 26 februari 
2021).

• Stavenisse – Wethouder C.J. Moerland-
straat 21 t/m 27 (oneven): het bouwen 
van 4 woningen (verzonden op 26 februari 
2021).

• Tholen – Hoogstraat 11: het wijzigen van 
de zijgevel (verzonden op 3 maart 2021).

• Tholen – Secretaris Labanstraat 23: het 
plaatsen van een dakkapel op zijdakvlak 
woning (verzonden op 1 maart 2021).

Zij hebben de omgevingsvergunning (een 
uitgebreide voorbereidingsprocedure) ver-
leend voor het vernieuwen van een bijge-
bouw (sloop en herbouw) voor Hertenkamp 
3, Tholen.

Kijk voor uitgebreide informatie over in-
zageperiodes, zienswijzen, bezwaar en 
beroep, inwerkingtreding en bekendmakin-
gen op onze website.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

VERVROEGD STEMMEN
Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 
2021 worden het gemeentehuis in Tholen en 
Sport- en gemeenschapscentrum Haestinge 
in Sint-Maartensdijk als stembureau ingezet 
van 07:30 - 21:00 uur.

Het vervroegd stemmen geeft kiezers die 
tot een risicogroep horen de mogelijkheid 
hun stem eerder uit te brengen, naast de 
mogelijkheid om op de verkiezingsdag te 
stemmen of het geven van een volmacht.

INFORMATIE
Alle informatie over de Tweede Kamerver-
kiezing 2021 kunt u vinden op onze website. 
Heeft u nog vragen? Kunt u ons ook altijd 
bellen via 14 0166.

• Coronavirus laatste nieuws 
• Burgemeester live bij Omroep Tholen
• Renovatie zwembad Haestinge gaat 

door
• Molenaar Oscar Huiskamp viert zijn 

40-jarig jubileum
• Subsidieregeling Hergebruik 
 leegstaande panden voor wonen

OP WWW.THOLEN.NL:
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Hee�  u nog vragen? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl. Daar vindt u meer informatie en een instructie� lmpje.
U kunt ook bellen met 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur).

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing
Bent u 70 jaar of ouder? 

Dan kunt u stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen, 

of per brief stemmen. Wilt u uw stem per brief uitbrengen? 

Alles wat u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis. 

Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door. 

Uiterlijk op woensdag 3 maart hee�  u uw stempluspas 

ontvangen. 

Let op: hee�  u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt? 

U kunt voor 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas 

aanvragen bij uw gemeente. 

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u

de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen: 

• het briefstembiljet;

• een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;

• de retourenvelop;

• een stapsgewijze uitleg.

Let op: hee�  u op donderdag 11 maart nog niet alles ontvangen? 

Neem contact op met uw gemeente.

1. Maak op het briefstembiljet uw keuze. 
Dit mag met elke kleur. 

Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
Plak de envelop dicht. 

2. Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.
Zet uw handtekening op de stempluspas.

3. Stop in de retourenvelop:
• de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
• én de stempluspas waarop u uw handtekening hee�  gezet. 

Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

4. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:
• doe uw briefstem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óf 
• lever deze in bij een afgi� epunt. De afgi� epunten zijn op werkdagen 
open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00 
tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Waar de 
afgi� e punten zijn, vindt u op de website van uw gemeente.



Per post voor 12 maart 17.00 uur.
Bij een gemeentelijk afgiftepunt uiterlijk
17 maart 21.00 uur. Kijk op de website
van uw gemeente waar de afgifte-
punten zijn, of bel met uw gemeente.

Kijk op www.elkestemtelt.nl
Bel met 0800 - 1351

Gaat u per brief stemmen? 
Zorg dan dat uw briefstem voor 17 maart
21.00 uur aankomt. Dat kunt u op twee
manieren doen:

Heeft u vragen over briefstemmen?

 

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u ook per brief stemmen.
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alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Geen verdere verruiming lockdown
Vaccinaties bieden perspectief, maar het aantal coronabesmettingen is te hoog. Daarom is er nu geen ruimte voor versoepelingen. 

Nederland blijft tot en met 30 maart in lockdown. Per 16 maart gelden een aantal kleine aanpassingen.

8 maart 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen
en dierenparken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang
open.

Voortgezet onderwijs en mbo
gedeeltelijk open.

Onderwijs op afstand voor hbo 
en wo.

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten. 

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Afhalen en bezorgen van bestellingen
mogelijk.

Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.
Winkelen op afspraak en afhalen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.

Essentiële winkels zoals
supermarkten, groentewinkels en
drogisterijen open.

Geen verkoop van alcohol na
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Ga max. 1 keer per dag op bezoek.

Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden. Sport

Buiten: onder voorwaarden voor
iedereen t/m 26 jaar in
teamverband toegestaan.

Buiten: onder voorwaarden voor
iedereen vanaf 27 jaar met max. 4
personen en op 1,5 meter afstand
toegestaan.

Binnen: sportaccommodaties
dicht. Zwemles voor kinderen t/m 
12 jaar uitgezonderd.

Wedstrijden verboden.

Heb je klachten?

Blijf in thuisquarantaine.

Ontvang geen bezoek.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? 
Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en reis niet 
naar het buitenland in de periode
t/m 15 april.

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

.
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