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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. 

In verband met Hemelvaartsdag is het gemeentehuis op donderdag 13 mei en vrijdag 14 
mei gesloten. Ook tweede pinksterdag is het gemeentehuis gesloten. Telefonisch zijn we 
niet bereikbaar.

Digitaal zaken regelen
Via de website www.tholen.nl kunt u zaken regelen zoals: melding geboorte, melding over-
lijden, aanvraag uittreksel BRP en verhuizing. Ook rijbewijzen en reisdocumenten kunnen 
gedeeltelijk digitaal aangevraagd worden. 

Milieustraat
De milieustraat is op Hemelvaartsdag gesloten. Op vrijdag 14 mei is de milieustraat ge-
opend. Houd u rekening met langere wachttijden? Tweede pinksterdag is de milieustraat 
gesloten. 

Rondom Hemelvaartsdag zijn voor een aantal kernen inhaaldagen gepland voor de inza-
meling van afval en grondstoffen. Deze zijn ook terug te vinden in de online afvalkalender 
en de ZRD-app.
• Tholen-stad deel 2 en 3, Sint-Annaland en Poortvliet: Het GFT-afval wordt i.v.m. He-

melvaartsdag op zaterdag 15 mei opgehaald. 
• Buitengebied oostelijk deel en Buitengebied Sint Philipsland: De PMD-zakken (plas-

tic, metalen en drankenkartons) worden i.v.m. Hemelvaartsdag op zaterdag 15 mei 
opgehaald. 

Rondom Pinksteren zijn voor een aantal kernen inhaaldagen gepland voor de inzameling 
van afval en grondstoffen. Deze zijn ook terug te vinden in de online afvalkalender en de 
ZRD-app.
• Sint-Annaland: Het restafval wordt i.v.m. Tweede Pinksterdag op zaterdag 22 mei op-

gehaald. 
• Poortvliet, Scherpenisse en Sint-Maartensdijk: De PMD-zakken (plastic, metalen en 

drankenkartons) worden i.v.m. Tweede Pinksterdag op zaterdag 22 mei opgehaald. 

De gemeenteraad heeft nagedacht hoe zij een duurzaam Tholen zien. Hiervoor zijn vorig 
jaar in juni 2020 expertmeetings en in september 2020 pitches georganiseerd. Dankzij 
alle informatie en de ingediende ideeën, initiatieven en projecten die er in de gemeente 
Tholen leven heeft de raadswerkgroep de visie Duurzame Energiebalans Tholen opgesteld.

Donderdagavond 20 mei presenteert de raadswerkgroep het eindresultaat aan de andere 
raadsleden. U kunt live meekijken op www.omroeptholen.nl. De uitzending start om 19.00 
uur.

OPENINGSTIJDEN RONDOM HEMELVAARTSDAG 
EN PINKSTEREN

INZAMELDAGEN AFVAL EN GRONDSTOFFEN 
RONDOM HEMELVAARTSDAG

INZAMELDAGEN AFVAL EN GRONDSTOFFEN 
RONDOM PINKSTEREN

PRESENTATIE DUURZAME ENERGIEBALANS 
THOLEN 20 MEI

GEMEENTE NIEUWS

• Coronavirus laatste nieuws 
• Gaat u ook uw woning isoleren?
• Waterschap start onderhoud aan wa-

terschapswegen
• Digitale prijsuitreiking fotowedstrijd 

Thools erfgoed
• Terugkijken 4 mei herdenking 2021
• Jij op Tholen peilt interesse voor (on-

line) Mamacafé Tholen

OP WWW.THOLEN.NL:

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ontvangen:

• Oud-Vossemeer – Veerstraat 14: het bou-
wen van een woning met bijgebouwen 
(ontvangen op 5 mei 2021).

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

• Oud-Vossemeer – Molenweg 29: het veran-
deren van bedrijfsactiviteiten (verzonden 
op 7 mei 2021).

• Sint-Maartensdijk – Stenepad 10a: het 
plaatsen van een mantelzorgwoning (ver-
zonden op 3 mei 2021).

• Stavenisse – Julianastraat 25: het kappen 
van een boom (verzonden op 4 mei 2021).

• Tholen – Mossellaan 13: het bouwen van 
een garage (verzonden op 5 mei 2021).

• Tholen – Oranjerie 24: het vergroten van 
een woning (verzonden op 3 mei 2021).

Zij hebben de omgevingsvergunning, uitge-
breide voorbereidingsprocedure, verleend 
voor het bouwen van een woning, Langeweg 
62c, Sint Philipsland.

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op 

maandag 17 mei om 9.30 uur. In verband 
met de maatregelen ter bestrijding van 
het coronavirus vergaderen de commis-
sieleden via een digitale verbinding. In 
de vergadering worden aanvragen omge-
vingsvergunning en vooroverlegplannen 
behandeld. Als het noodzakelijk is zal de 
commissie telefonisch contact opnemen 
met aanvragers voor een toelichting op 
een bouwplan. De agenda is vanaf  donder-
dag voorafgaand aan de vergadering op te 
vragen bij het cluster Vergunningen van de 
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergun-
ningen en Handhaving (telefoonnummer 
14 0166).

Kijk voor uitgebreide informatie over inzage-
periodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, 
inwerkingtreding en bekendmakingen op 
onze website.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland blijft in lockdown
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft. 

Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

12 januari 2021

Heb je klachten?

Blijf in thuis-
quarantaine.
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.

Sport

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd. 

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden. 

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). 

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden. 

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf 
25 januari geheel open kunnen.

Niet-essentiële winkels dicht. 

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

.


