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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 Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is het gemeentehuis op 2 april en 5 
april gesloten. 

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.

Rondom Pasen 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.

• Buitengebied westelijk deel: Het restafval wordt i.v.m. Tweede Paasdag op zaterdag 3 
april opgehaald. 

• Oud-Vossemeer: Het oud papier wordt i.v.m. Tweede Paasdag op woensdag 7 april 
opgehaald. 

Op dinsdag 6 april start de voorverkoop van seizoensabonnementen voor zwembad De 
Spetter (zwembad Haestinge is komend seizoen gesloten i.v.m. de renovatie). Ook kan er 
ingeschreven worden voor zwemlessen. Hiervoor is een legitimatiebewijs van de leszwem-
mer nodig. Er is dit jaar geen online verkoop. De voorverkoop vindt plaats bij zwembad De 
Spetter in Tholen en in sport- en gemeenschapscentrum Haestinge in Sint-Maartensdijk.

Voorverkoopdagen
Op dinsdag 6 april van 14.00 tot 16.00 uur en op woensdag 7 april van 18.00 tot 20.00 
uur is de voorverkoop in sport- en gemeenschapscentrum Haestinge in Sint-Maartensdijk 
(hier is alleen contante betaling mogelijk). Op donderdag 8 april van 14.00 tot 20.00 uur 
en op vrijdag 9 april van 9.00 tot 14.00 uur is de voorverkoop bij zwembad De Spetter 
in Tholen. Tijdens de voorverkoop geldt een korting van € 5,00 op het abonnement van 
de hoofdaanvrager plus € 5,00 extra korting i.v.m. de sluitingen in 2019. Gedurende de 
eerste verwachte openingsweek, van 27 april t/m 4 mei, gelden de kortingen ook. Meer 
informatie over het zwembad en de tarieven is te vinden op www.tholen.nl.

Opening en de coronamaatregelen
Binnen de coronamaatregelen zijn de voorbereidingen om open te kunnen gaan, in volle 
gang. De hoop is dat het zwembad volledig open kan, maar er wordt ook rekening mee 
gehouden, dat alleen het banenzwemmen, zwemlessen en verenigingszwemmen mogelijk 
zijn. Als recreatief  zwemmen niet mogelijk is vanaf  Koningsdag worden de tarieven voor 
het zwemlessen aangepast. Als coronamaatregelen tot sluiting leiden, is er geen restitutie 
van het abonnementsgeld. Inwoners kunnen zelf  de afweging maken om een abonnement 
aan te schaffen of  te kiezen voor een 12-badenkaart of  losse kaartjes.

Vrijdag 2 april  Normaal geopend
Zaterdag 3 april  Normaal geopend
Maandag 5 april  Gesloten

Waarschijnlijk zijn er vanwege drukte langere wachttijden. Houd u er rekening mee!

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS RONDOM PASEN 

INZAMELDAGEN AFVAL EN GRONDSTOFFEN 
RONDOM PASEN

START VOORVERKOOP ZWEMBADABONNEMEN-
TEN EN INSCHRIJVEN ZWEMLESSEN

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT   

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Tholen maken bekend dat zij de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen:

• Oud-Vossemeer - Molenweg 29: het veran-
deren van bedrijfsactiviteiten (ontvangen 
op 22 maart 2021).

• Poortvliet - Zuidstraat 6: het realiseren 
van een dakterras (ontvangen op 22 maart 
2021).

• Scherpenisse - Scaldisstraat 30: het bou-
wen van een garage (ontvangen op 25 
maart 2021).

• Sint-Annaland - Cureestraat 5: het ver-
bouwen van een garage (ontvangen op 24 
maart 2021).

• Tholen - Mossellaan 13: het bouwen van 
een garage (ontvangen op 25 maart 2021).

• Tholen - Oranjerie 24: het vergroten van 
een woning (ontvangen op 20 maart 
2021).

Zij zijn van plan een omgevingsvergunning te 
verlenen voor het veranderen van een inrich-
ting Marconiweg 3, Tholen.

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

• Tholen - Abraham Crijnssenstraat 6: het 

maken van een dakterras (verzonden op 
25 maart 2021).

• Tholen - Polderstraat 12: het bouwen van 
een berging en overkapping (verzonden op 
25 maart 2021).

Zij hebben de omgevingsvergunning, uitge-
breide voorbereidingsprocedure, verleend 
voor het bouwen van een woning aan de Pa-
trijzenweg 59, Oud-Vossemeer.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat zij de melding ingevolge het Besluit alge-
mene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit) hebben ontvangen voor 

diverse veranderingen binnen de inrichting 
gelegen aan de Mosselhoekseweg 2 te Tho-
len.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders geven kennis 
van de terinzagelegging van het ontwerpwij-
zigingsplan: Buitengebied - Oudelandsedijk 
ong. Tholen. Het plangebied ligt aan de Ou-
delandsedijk in Tholen (perceel 1147, Tho-
len).

Kijk voor uitgebreide informatie over inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakingen 
op onze website.

GEMEENTE NIEUWS

• Coronavirus laatste nieuws 
• Burgemeester live bij Omroep Tholen
• Onderhoudswerkzaamheden A4 
• Zeeuws Deltaplan Zoet Water van start
• Start actualisatie gemeentegids Tholen

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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.

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.

Waarom zijn de basisregels  
juist nu belangrijk?

Wassen Afstand Testen


