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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 17 juni 2021

GEMEENTE THOLEN

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.

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.

17JUNI

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Hiksedijk 6: het tijdelijk
plaatsen van woonunits t.b.v. seizoensmedewerkers (ontvangen op 7 juni 2021).
• Sint Philipsland - Industrieweg 1: het
plaatsen van opslagunits (ontvangen op 9
juni 2021).
• Sint-Annaland - Nieuwstraat 29: het renoveren van een woning (ontvangen op 7 juni
2021).
• Tholen - Koningin Julianastraat 44: het
gebruiken van een bijgebouw t.b.v. B&B
(ontvangen op 4 juni 2021).
Zij hebben de volgende omgevingsvergun-

ningen verleend:
• Oud-Vossemeer - Molenstraat 23: het vernieuwen van garagedeuren in voorgevel
(verzonden op 7 juni 2021).
• Sint Philipsland - Stationsstraat 23: het
gebruiken van een pand t.b.v. wonen (verzonden op 10 juni 2021).
• Sint-Maartensdijk - Geulweg 33a: het realiseren van een tussenportaal en het legaliseren van een hekwerk (verzonden op 9
juni 2021).
• Sint-Maartensdijk - Haven 24: het plaatsen van zonnepanelen (verzonden op 8
juni 2021).
• Stavenisse - Wethouder C.J. Moerlandstraat 12: het bouwen van een woning
(verzonden op 9 juni 2021).
• Tholen - Spin 26: het plaatsen van een
berging en een schutting (verzonden op 8
juni 2021).
• Tholen - Wal 17: het vernieuwen van een

COMMISSIE BESTUURSZAKEN VERGADERT
Onderwerpen van de vergadering van de commissie Bestuurszaken op woensdag 30 juni
2021, aanvang 19.30 uur. Deze vergadering wordt uitgezonden via YouTube kanaal van
Omroep Tholen.
Bespreekstukken:
• Integraal voorstel jaarrekening 2020, 1e begrotingswijzing 2021 en meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 RBL/RMC Oosterschelderegio.
• Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van gemeente
Tholen.
• Voorstel tot vaststelling van de Kadernota 2022 voor gemeente Tholen.
Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht. Hiervoor kunt u zich richten tot
de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl. Aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van
vergadering binnen zijn.
Meer informatie over deze commissievergaderingen is terug te vinden onze website.

kozijn in de achtergevel (verzonden op 7
juni 2021).
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende via uitgebreide voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning hebben verleend:
• Tholen – Bastion 2 t/m 24: het bouwen
van 12 BeBo-woningen
De beschikking, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 juni 2021
tot en met 30 juli 2021 ter inzage in de
leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen. De beschikking is ten
opzichte van de ontwerpbeschikking niet
gewijzigd.
Tegen de beschikking kan beroep worden
ingesteld door:
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de mogelijkheid advies uit te brengen
over de ontwerpbeschikking.
• Belanghebbenden die zienswijzen hebben
ingediend tegen de ontwerpbeschikking
of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende melding
ingevolge het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen voor:
• de inrichting gelegen aan de Vierde Dijk 6
te Sint-Maartensdijk.
Bovengenoemde melding ligt met ingang

..

2021

DIENSTVERLENING

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

WEEK24

GEMEENTEHUIS THOLEN: Hof van Tholen 2 | 4691 DZ Tholen
Telefoon: 14 0166 | E-mail: gemeente@tholen.nl

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.

Donderdag 17 juni 2021

van 18 juni 2021 gedurende vier weken ter
inzage in het gemeentehuis, Hof van Tholen
2 te Tholen van 8.30 uur tot 16.30 uur.
Voor inlichtingen over een en ander kunt u
tijdens kantooruren contact opnemen met
mevr. C. Mulders, medewerkster van RUD
Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993 of 0115745100.

Waarom zijn de basisregels
juist nu belangrijk?
Wassen

Afstand

Testen

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 commissieleden via een digitale verbinding. In
de vergadering worden aanvragen omgevingsvergunning en vooroverlegplannen behandeld. 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 cluster Vergunningen en Handhaving van Team
Ruimte, (telefoon 14 0166).

Steeds meer mensen zijn door vaccinaties beschermd tegen het coronavirus.
Maar er worden ook nog steeds mensen ziek.
De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus te
voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand
houden, en thuisblijven en testen bij klachten, worden er minder mensen besmet.
Zo is er sneller weer meer mogelijk.

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

OP WWW.THOLEN.NL:
• Coronavirus laatste nieuws
• Burgemeester live bij Omroep Tholen
• Rechthebbenden gezocht graven
begraafplaats Poortvliet
• Thoolse fotowedstrijd: stem via
Facebook op de mooiste foto!

Om besmetting te voorkomen, blijft het belangrijk om het volgende te doen:

Was je handen.
Goede hygiëne voorkomt de verspreiding van virusdeeltjes. Was vaak je
handen goed met water en zeep. Zeker als je thuiskomt of als je ergens op
bezoek komt. Hoest of nies in je elleboog.

Houd 1,5 meter afstand.
Ook van familie of vrienden. Als mensen dicht bij elkaar zijn, kan het corona
virus heel snel aan anderen worden gegeven. Beperk daarom ook je contacten
en vermijd drukke plekken. En draag een mondkapje waar dat verplicht is.

Heb je klachten? Blijf thuis. Laat je direct testen.
Ook bij milde verkoudheidsklachten, zoals een loopneus. En blijf thuis tot je
de testuitslag hebt. Zo weet je zeker dat je geen andere mensen besmet met
het coronavirus.

