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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 – Lageweg: het bouwen van een 
woning (ontvangen op 7 juli 2021).

• Scherpenisse – Wulpdal: het bouwen van 
24 recreatiewoningen (ontvangen op 28 
juni 2021).

• Sint Philipsland – Hoge Weide 1: het bou-
wen van een woning (ontvangen op 7 juli 
2021).

• Tholen – Zuid-Oudaan 3: het plaatsen van 
een aanbouw aan de woning (ontvangen 
op 8 juli 2021).

• Tholen – Abraham Beeckmanlaan: het 
bouwen van een paviljoen voor speeltuin-
vereniging (ontvangen op 6 juli 2021).

• Tholen – Simon Lindhoutstraat 1b- 1g: 
het verbouwen van een kantoorpand tot 
9 wooneenheden (ontvangen op 3 juli 
2021).

Zij hebben de volgende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning ontvangen:
• Varkenshouderij Gevato, Zwarteweg 2 te 

Poortvliet.

Hierbij is de reguliere voorbereidingspro-
cedure van toepassing. De aanvraag gaat 
over het bijplaatsen van een spuiwatersilo. 
U kunt de aanvraag op verzoek bekijken. 
Wanneer u hiertegen een bezwaarschrift 
wilt indienen, moet u eerst het besluit op de 
aanvraag afwachten.
Wanneer u de stukken over deze aanvraag 
wilt bekijken, kunt u contact opnemen met 
mevrouw N. Davidse (tel. +31(0)6 4089 
8585). Ook kunt u hier terecht voor een 
mondelinge toelichting en kopieën van de 
stukken. 
De aanvraag staat geregistreerd onder ken-
merk: W-AOV210351.

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend (reguliere voorbereidings-
procedure):
• Sint-Annaland – Bezaan 35: het bou-

wen van een woning (verzonden op 9 juli 

2021).
• Sint-Annaland – Schermerspad 1: het uit-

breiden van een woning (verzonden op 9 
juli 2021).

• Stavenisse – Kerkstraat 33: het verbou-
wen van een woning (verzonden op 8 juli 
2021).

• Tholen – Koningin Julianastraat 44: het 
gebruiken van een bijgebouw t.b.v. B&B 
(verzonden op 8 juli 2021).

• Tholen – Energieweg 11d: het vergroten 
van een bedrijfspand (verzonden op 7 juli 
2021).

• Tholen – Schelde-Rijnweg 80: het bou-
wen van een woning (verzonden op 6 juli 
2021).

• Tholen – Regentessestraat 42: het bou-
wen van een aanbouw (verzonden op 6 juli 
2021).

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
• Subsidieregeling Provinciale 
 Impuls Wonen
• VTH-beleid Zeeland 2021

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Horeca

Coronamaatregelen tijdens de zomer
Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer. 

Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.

9 juli 2021

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Geef elkaar de ruimte.
.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Evenementen en cultuur

Vaste zitplaats verplicht.

Maximaal 24 uur per evenement.

Met coronatoegangsbewijzen 
2/3 van de bezoekerscapaciteit
toegestaan. 1,5 meter afstand niet
verplicht.

Algemeen Extra maatregelen per 10 juli:

Mondkapjesplicht

Maximaal aantal bezoekers
afhankelijk van de grootte van de
ruimte.

1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.

Geen entertainment.

Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht
tijdens het sporten.

Met coronatoegangsbewijzen 
meer publiek toegestaan.

Werk

Werk maximaal de helft van de
werktijd op kantoor.

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en
personenvervoer.

Op stations en vliegvelden.

In het voortgezet onderwijs.

Een coronatoegangsbewijs kun je via de
CoronaCheck-app of coronacheck.nl
aanmaken met:

• Een negatieve testuitslag van max. 40
uur oud (per 13 juli max. 24 uur oud).

• Een vaccinatiebewijs.

• Een herstelbewijs van max. 6 maanden
oud.

.


