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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:

•  Oud-Vossemeer - Veerstraat 18: het 
plaatsen van een dakkapel (ontvangen 
op 6 augustus 2021).

•  Tholen - Oesterdam 323, 327, 329 
en 333: het bouwen van 4 vrijstaande 
bergingen (ontvangen op 12 augustus 
2021).

•  Tholen - Oesterdam 307, 313, 317 
en 319: het bouwen van 4 vrijstaande 
bergingen (ontvangen op 12 augustus 
2021).

•  Tholen - Oesterdam 51: het bouwen van 
een vrijstaande berging (ontvangen op 
12 augustus 2021).

•  Tholen - Oesterdam 241, 291, 295 
en 305: het bouwen van 4 vrijstaande 
bergingen (ontvangen op 12 augustus 
2021).

•  Tholen - Oesterdam (nabij Bergs-
ediepsluis): het aanleggen van een en-
tree- en informatiepunt (ontvangen op 6 

augustus 2021).
•  Tholen - Oesterdam 3: het bouwen van 

een hotel (ontvangen op 6 augustus 
2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend (reguliere voorbereidings-
procedure):
•  Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 9: 

het plaatsen van een berging (verzonden 
op 12 augustus 2021).

•  Sint Philipsland - Slikken van de Heen: 
het verhogen van een uitkijktoren (ver-
zonden op 11 augustus 2021).

•  Stavenisse - Voorstraat 32: het plaatsen 
van een dakopbouw (verzonden op 7 au-
gustus 2021).

•  Stavenisse - Voorstraat 34: het intern 
verbouwen van een woning en het plaat-
sen van een dakopbouw (verzonden op 7 
augustus 2021).

•  Stavenisse - Voorstraat 26: het verbou-
wen van een pand (verzonden op 6 au-
gustus 2021).

•  Tholen - Postweg 3a: het wijzigen van 
de voorgevel (verzonden op 13 augustus 
2021).

•  Tholen - Eendrachtsdijk: het aanbrengen 
van een verbindingspad (verzonden op 

11 augustus 2021).
•  Tholen - Wal 15: het plaatsen van een 

overkapping met dakterras (verzonden 
op 9 augustus 2021).

Zij hebben besloten om de beslistermijn van 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning te verlengen met een termijn van 
maximaal zes weken:
•  Scherpenisse - Wulpdal: het bouwen van 

24 recreatiewoningen (verzonden op 6 
augustus 2021).

•  Sint-Annaland - Kromsteven: het bouwen 
van 4 geschakelde woningen (verzonden 
op 9 augustus 2021).

Zij zijn van plan een omgevingsvergunning 
te verlenen voor: 
•  Tholen – Abraham Beeckmanlaan 6 t/m 

28: het brandveilig gebruiken van een 
Brede School

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
• A4 tussen Belgische grens en knoop-

punt Markiezaat twee weekenden dicht 
in september

• Haringvlietbrug grotendeels afgesloten 
van 20 tot en met 23 augustus

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

Overzicht coronamaatregelen
Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we stap voor stap

de 1,5 meter afstand loslaten. Eerst per 30 augustus in het mbo, hbo en wo. De overige
huidige maatregelen zijn verlengd tot en met 19 september.

13 augustus 2021

Evenementen

Vaste zitplaats verplicht.

Met coronatoegangsbewijzen:
•     Meer bezoekers mogelijk.
•     Kleinschalige evenementen

buiten zonder vaste zitplaats en
van maximaal 1 dag met
maximaal 750 bezoekers
toegestaan.

•     1,5 meter afstand niet verplicht.

Algemeen

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 mogelijk.

Onderwijs

Fysiek onderwijs op basisscholen
en in het voortgezet onderwijs
toegestaan.

Per 30 augustus fysiek onderwijs in
het mbo, hbo en wo toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders
kan. 

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en
personenvervoer.

Op stations en vliegvelden.

In het voortgezet onderwijs.

.

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Geef elkaar de ruimte.
.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen Lucht

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl


