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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. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning ontvangen:

• Poortvliet - Weihoekweg 6: het herbouwen 
van een loods (ontvangen op 4 augustus 
2021).

• Scherpenisse - Molenweg 4: het bouwen 
van een schuur (ontvangen op 3 augustus 
2021).

• Sint Philipsland - Lage Weide 7: het bou-
wen van een woning (ontvangen op 5 au-
gustus 2021).

• Sint-Annaland - Spinnaker 30: het plaat-
sen van een gevelkozijn (ontvangen op 6 
augustus 2021).

• Sint-Annaland - Tienhoven 40: het bouwen 
van een aanbouw (ontvangen op 4 augus-
tus 2021).

• Sint-Maartensdijk - Oude Sint-Annaland-
seweg 1: het restaureren van een monu-
mentale boerderij (Grote Muiterij) (ont-

vangen op 3 augustus 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend (reguliere voorbereidings-
procedure):
• Oud-Vossemeer - Veerstraat 9: het plaat-

sen van een dakkapel (verzonden op 4 au-
gustus 2021).

• Oud-Vossemeer - Hiksedijk 6: het tijdelijk 
plaatsen van woonunits t.b.v. seizoen-
smedewerkers (verzonden op 2 augustus 
2021).

• Scherpenisse - Veerdijkseweg 8: het reno-
veren van de voorgevel (verzonden op 2 
augustus 2021).

• Sint Philipsland - Industrieweg 1: het 
plaatsen van opslagunits (verzonden op 3 
augustus 2021).

• Sint-Annaland - Havenweg 95 t/m 157 
(oneven): het bouwen van 16 apparte-
menten en 15 rijwoningen (verzonden op 
6 augustus 2021).

• Sint-Annaland - Kromsteven 1: het plaat-
sen van een keerwand (verzonden op 5 
augustus 2021).

• Sint-Annaland - Nieuwlandseweg 196: het 

bouwen van een recreatiewoning 
• (verzonden op 05 augustus 2021).
• Sint-Annaland - Spinnaker 11: het bouwen 

van een dakkapel (verzonden op 3 augus-
tus 2021).

• Stavenisse - Molendijk 34: het wijzigen 
van de voorgevel (verzonden op 3 augus-
tus 2021).

Zij hebben de volgende uitgebreide omge-
vingsvergunning verleend:
• Tamoil Nederland B.V. - Paasdijkweg 9a te 

Poortvliet: het in werking hebben van een 
onbemand tankstation.

De omgevingsvergunning is geregistreerd 
onder kenmerk: W-AOV200542 / 00260739.

WELSTANDSCOMMISSIE 

De welstandscommissie vergadert iedere 
maandag in de even weken om 9:30 uur. In 
verband met de maatregelen ter bestrijding 
van het coronavirus vergaderen de com-
missieleden via een digitale verbinding. In 

de vergadering worden aanvragen omge-
vingsvergunning en vooroverlegplannen be-
handeld. Indien het noodzakelijk is zal de 
commissie telefonisch contact opnemen 
met aanvragers voor een toelichting op een 
bouwplan. 
De agenda is vanaf  donderdag voorafgaand 
aan de vergadering op te vragen bij het clus-
ter Vergunningen en Handhaving van Team 
Ruimte, (telefoon 14 0166).  

Kijk voor uitgebreide informatie over inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakingen 
op onze website.

• Coronavirus laatste nieuws
• Vaccineren zonder afspraak
• Maatregelen Haringvlietbrug aangepast 

en uitgesteld naar 23 augustus

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Vakantieplannen? Ga wijs op reis 
 

Als je besluit om op vakantie te gaan, dan wil je wel een zo zorgeloos mogelijke vakantie. Een goede voorbereiding kan daarbij helpen.  
Dan verklein je de kans om op reis besmet te raken en nieuwe varianten mee terug naar Nederland te nemen.

8 augustus 2021

Vakantie kiezen

Kies voor zekerheid  
• Check voor vertrek het reisadvies op wijsopreis.nl. 

- Ga alleen op vakantie naar een groen of geel land.  
 Hoe veiliger een land, hoe meer leuke dingen je kunt 

doen. 
- Ga niet op vakantie naar een oranje land. Dit is minder 

veilig en minder leuk door strengere coronamaatregelen.  
• Kijk in het reisadvies welke eisen in een land gelden voor 

reizigers, zoals het Digitaal Corona Certificaat in de EU, of  
je bij aankomst in quarantaine moet en welke andere 
regels gelden.  

• Boek flexibel  en bekijk goed de voorwaarden van je reis- 
en annuleringsverzekering. 
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Afspraken maken

Zodat je samen onbezorgd op vakantie kan  
• Voorkomen dat je positief test en niet op 

vakantie kunt? Houd je extra aan de 
maatregelen in de week voor je vakantie.  

• Spreek af wat je doet als: 
- Iemand positief test voor vertrek 
- Iemand coronaklachten heeft op vakantie 
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Koffer pakken

Zodat je ter plekke minder hoeft uit te zoeken  
• Download de Reisapp, maak je bestemming favoriet 

en krijg automatisch bericht als de situatie verandert.  
• Bekijk in het reisadvies of een coronabewijs nodig is.  

- Download de CoronaCheck-app en zet je 
coronabewijs erin.   

• Neem de nodige documenten zoals je coronabewijs 
ook in print mee: coronacheck.nl/print.  

• Neem genoeg mondkapjes, handgel en eventueel 
zelftesten mee. 
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Op reis

Zodat je samen gezond weer thuiskomt  
• Houd je aan de  basisregels en herinner elkaar eraan.   
• Kies zoveel mogelijk voor activiteiten buiten en waar je goed afstand kunt houden. 

Vermijd drukke plekken en binnenruimtes met slechte ventilatie.  
• Mocht je coronaklachten krijgen, laat je dan op je bestemming testen en ga in 

quarantaine als je positief test. Reis niet terug naar Nederland. Zo voorkom je dat je je 
reisgenoten of anderen onderweg besmet.  

• Verblijf je in een EU-land met geel reisadvies, dan is voor reizigers vanaf 12 jaar een 
coronabewijs verplicht om terug te keren naar Nederland. Als je geen vaccinatie- of 
herstelbewijs hebt, dan moet je je voor vertrek, maximaal 48 uur voor een PCR-test en 
24 uur voor een antigeen-test, laten testen in het land van verblijf. 

4

Terug thuis

Zodat we de samenleving openhouden  
• Als je coronaklachten hebt, laat je dan testen en 

ga in quarantaine.   
• Geen coronaklachten? Doe dan voor de 

zekerheid een zelftest, ook als je gevaccineerd 
bent.  

• Kom je uit een EU-land met geel reisadvies en 
ben je niet volledig gevaccineerd of hersteld van 
corona? Laat je dan op dag 2 en 5 na aankomst 
gratis testen bij de GGD of test jezelf.  

Zo voorkom je dat je in Nederland vrienden en 
familie besmet en nieuwe virusvarianten verspreidt. 
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Meer informatie: 
 rijksoverheid.nl/reizen 

of bel 0800-1351 


