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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 Koningsdag en 5 mei is het gemeentehuis op maandag 26 april en dins-
dag 27 april en op woensdag 5 mei gesloten. 

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
Op 26 april is de milieustraat normaal geopend. Houd u rekening met langere wacht-
tijden?
Op Koningsdag is de milieustraat gesloten.

Heeft u een bedrijf  of  organisatie of  kent u bedrijven of  organisaties die projecten ont-
wikkelen of  met ideeën rondlopen waarbij Europese subsidie een steuntje in de rug kan 
bieden? Op de website van provincie Zeeland bij Europaloket vindt u veel informatie over 
de Europese subsidieprogramma’s waarover het Europateam van de provincie u kunt 
adviseren.

CrossRoads2 Sustainable Energy
Vanaf  1 april is de derde openstelling voor CrossRoads2 Sustainable Energy, binnen het 
Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland. U kunt een projectvoorstel 
indienen tot 30 april 17:00 uur.

Aanvullende agenda voor de raadsvergadering op donderdag 15 april, aanvang 19.30 
uur (digitaal). Deze vergadering wordt uitgezonden via het YouTube kanaal van Omroep 
Tholen.

Aanvullende agenda:
• Beantwoording schriftelijke vragen fractie PVV inzake Medisch Centrum Pluimpot.
• Rolbrug keermiddel haven Tholen. 

Uitgebreide informatie over deze raadsvergadering is terug te vinden op de website 
www.tholen.nl.

OPENINGSTIJDEN RONDOM KONINGSDAG EN 5 MEI

EUROPESE SUBSIDIEPROGRAMMA INTERREG 
VLAANDEREN-NEDERLAND 

DE GEMEENTERAAD VERGADERT

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Sint-Annaland - Bierensstraat 15: het re-
aliseren van een opbouw (ontvangen op 
7 april 2021).

• Stavenisse - Prinses Beatrixstraat 20: 
het uitbreiden van een woning (ontvan-
gen op 3 april 2021).

• Tholen - Kerkstraat 2: het verbouwen van 
een pand (ontvangen op 8 april 2021).

• Tholen - Regentessestraat 42: het plaat-
sen van een dakkapel (ontvangen op 4 
april 2021).

• Tholen - Oesterdam 215: het plaatsen 
van een vrijstaande berging (ontvangen 
op 7 april 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen, reguliere voorbereidingsprocedu-
re, verleend:

• Scherpenisse - Bakkersdijk 1: het uit-
breiden van een woning (verzonden op 8 
april 2021).

• Stavenisse - Stoofdijk 73: het bouwen 
van een opbouw (verzonden op 2 april 
2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen ingetrokken:

• Oud-Vossemeer - Klaverveld 8: het bou-
wen van een bedrijfswoning (verleend op 
31 juli 2020)

 (besluit verzonden op 8 april 2021).
• Stavenisse - Julianastraat 17 t/m 29: het 

bouwen van 7 woningen en een garage/
berging (verleend op 17 oktober 2006) 
(besluit verzonden op 8 april 2021).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders geven ken-
nis van de terinzagelegging van het voor-
ontwerpbestemmingsplan: Parkzone Sint-
Maartensdijk. Het plangebied is gelegen 
tussen de Bloemenlaan, Frank van Borse-
lenstraat, Jacoba van Beierenstraat, M.A. 

de Ruijterstraat en Cornelis Vermuyden-
straat te Sint-Maartensdijk. 

Dit bestemmingsplan heeft tot doel de ont-
wikkeling een groot openbaar park (open-
baar groen) inclusief  twee appartemen-
tengebouwen en een rij grondgebonden 
woningen binnen het plangebied mogelijk 
te maken. De bestaande woningen worden 
verwijderd. De ontwikkelingen komen voort 
uit de voorgenomen herstructurering van 
de wijk Sint-Maartensdijk West.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Tholen maken bekend dat zij de 
melding op grond van het Activiteitenbe-
sluit milieubeheer hebben ontvangen voor 
een locatie gelegen aan de Razernijweg 1 
te Tholen.

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op 
maandag 19 april om 9:30 uur. In ver-
band met de maatregelen ter bestrijding 
van het coronavirus vergaderen de com-
missieleden via een digitale verbinding. 
In de vergadering worden aanvragen om-
gevingsvergunning 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 in-
zageperiodes, zienswijzen, bezwaar en 
beroep, inwerkingtreding en bekendma-
kingen op onze website.

GEMEENTE NIEUWS

• Coronavirus laatste nieuws 
• Burgemeester live bij Omroep Tholen
• Extra onkruidronde
• Wilt u een eigen geveltuin?
• Kosteloze verstrekking VOG (Verklaring omtrent gedrag)
• Sporten voor iedereen

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:

rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

11 mei

Doorstroom-
locaties buiten
open

Sporten
binnen
toegestaan

Kunst- en
cultuur-
beoefening
binnen
toegestaan

26 mei

Ontvang thuis
max. 4
personen

Groeps -
grootte max. 4
personen

Doorstroom -
locaties
binnen open

Horeca voor
uit eten open 

Culturele
instellingen
open

16 juni

Ontvang thuis
max. 6
personen

Groeps -
grootte max.
6 personen

Overige
horeca open 

Evenementen
toegestaan

Sporten
buiten

Uitbreidingen:

Sporten
binnen en
buiten

Uitbreidingen:

Horeca voor
uit eten

Culturele
instellingen 

Sporten
binnen en
buiten 

Uitbreidingen:

Horeca voor
uit eten

Overige horeca 

Evenementen 

Culturele
instellingen 

Sporten
binnen en
buiten 

Uitbreidingen:

Toegangs -
testen
toegestaan

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk
Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen, 

kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten.

13 april 2021

Klachten? 
Blijf thuis.

Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke 
plekken.

.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6

26 april

Hbo en wo
open

28 april

Einde
avondklok

Ontvang thuis
max. 2
personen

Horeca buiten
open

Detailhandel
open

De stappen zijn op hoofdlijnen en op z’n vroegst mogelijk op onderstaande datums. Deze datums hangen af van het aantal opnames
van coronapatiënten in ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

7 juli

Ontvang thuis
max. 8
personen

Groeps -
grootte max.
8 personen

Nog geen datum

Einde maatregelen


