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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 omgevingsver-
gunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 9: 

het plaatsen van een berging (ontvangen 
op 19 juni 2021).

• Sint-Annaland - Havenweg: het bouwen 
van 16 appartementen en 15 rijwoningen 
(ontvangen op 22 juni 2021).

• Sint-Annaland – Havenweg: het wijzigen 
van een appartementengebouw (recre-
atie) (ontvangen op 28 mei 2021).

• Sint-Annaland - Spinnaker 11: het bouwen 
van een dakkapel (ontvangen op 21 juni 
2021).

• Stavenisse - Molendijk 34: het wijzigen 
van de voorgevel (ontvangen op 21 juni 
2021).

• Tholen - Postweg 3a: het wijzigen van de 
voorgevel (ontvangen op 24 juni 2021).

Zij zijn van plan een omgevingsvergunning 
tweede fase te verlenen voor:
• Oud-Vossemeer – Veerstraat 14: het bou-

wen van een woning met bijgebouwen

Voor dit project is een gefaseerde omge-
vingsvergunning aangevraagd. De omge-
vingsvergunning eerste fase is verleend voor 
de activiteit ‘het gebruiken van gronden of  
bouwwerken in strijd met een bestemmings-
plan’. De tweede fase is aangevraagd voor 
de activiteit ‘het (ver)bouwen van een bouw-
werk’. 

De ontwerpbeschikking tweede fase, de aan-
vraag en de bijbehorende stukken liggen 
vanaf  2 juli 2021  tot en met 12 augustus 
2021 ter inzage in de leesruimte van de cen-
trale hal van het gemeentehuis te Tholen.

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend:
• Poortvliet - Zuidstraat 6: het realiseren 

van een dakterras (verzonden op 22 juni 
2021).

• Scherpenisse - Hoge Markt 8-10: het ge-
bruiken van de verdieping t.b.v. een hotel 
(verzonden op 22 juni 2021).

• Sint-Annaland - Cureestraat 5: het verbou-
wen van een garage(verzonden op 24 juni 
2021).

• Sint-Annaland - Klipper 49: het bouwen 
van een garage (verzonden op 18 juni 
2021).

• Stavenisse - Buurtweg 8: het renoveren 
van een arbeiderswoning (monument) 
(verzonden op 24 juni 2021).

• Tholen - Oesterdam: het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden (aanvullen 
stortsteen kreukelberm) (verzonden op 22 
juni 2021).

Zij verlengen de beslistermijn van de vol-
gende aanvraag/aanvragen een omgevings-
vergunning met een termijn van maximaal 
zes weken:
• Poortvliet – Korenaar : het bouwen van 

een woning (verzonden op 23 juni 2021).
• Sint-Annaland - Kromsteven 3: het plaat-

sen van een keerwand (verzonden op 23 
juni 2021).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Tholen 
maken bekend dat zij de volgende melding 
ingevolge het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbe-
sluit) hebben ontvangen voor:
• het in werking hebben van bedrijf  voor 
het fokken, opfokken, trainen en verkopen 
van paarden, gelegen aan de Oudeweg 5 te 
Sint Philipsland.

Bovengenoemde melding ligt met ingang 
van 2 juli 2021 gedurende vier weken ter in-
zage 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.

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 
• Burgemeester live bij Omroep Tholen
• Rechthebbenden gezocht graven begraafplaats Poortvliet
• Winnaars Thoolse fotowedstrijd bekend
• Openingstijden in de zomer van milieustraat

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Sport

Alles toegestaan, waaronder
wedstrijden met publiek.

1,5 meter afstand niet verplicht
tijdens het sporten.

Met coronatoegangsbewijzen:
•     Bij professionele wedstrijden

meer publiek toegestaan.

Evenementen

Overzicht coronamaatregelen per 26 juni
Het aantal coronabesmettingen is snel gedaald en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. 
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open op 1,5 meter afstand. 

Met coronatoegangsbewijzen is meer mogelijk.

18 juni 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

Horeca

Vaste zitplaats verplicht.

Met coronatoegangsbewijzen:
•     Nachtclubs en discotheken open.

Algemeen

Mondkapjesplicht

Reguliere openingstijden.

Maximaal aantal bezoekers
afhankelijk van de grootte van de
ruimte.

1,5 meter afstand verplicht.

Met coronatoegangsbewijzen:
•     100% van de bezoekers -

capaciteit toegestaan.
•     1,5 meter afstand niet verplicht.

Per 30 juni evenementen
toegestaan.

Per 25 juli meerdaagse
evenementen toegestaan.

Met coronatoegangsbewijzen:
•     1,5 meter afstand niet verplicht.

Kunst en cultuur

Alles open.

Vaste zitplaats bij voorstellingen
verplicht.

Recreatie

Alles open.

Winkelen en boodschappen

Alles open.

Geen verbod op verkoop van
alcohol na 22.00 uur.

Werk

Werk maximaal de helft van de
werktijd op kantoor.

Voor een coronatoegangsbewijs moeten
bezoekers zich maximaal 40 uur vooraf
laten testen, een vaccinatiebewijs hebben
of een herstelbewijs hebben van maximaal
6 maanden oud.

In het openbaar vervoer en
personenvervoer.

Op stations en vliegvelden.

In het voortgezet onderwijs.

Onderwijs

Basisscholen en voortgezet
onderwijs open.

Mbo, hbo en wo onder
voorwaarden open.

.Bent u een vrijwilligersorganisaties in de gemeente Tholen die niet kan voldoen aan de 
landelijke Regeling Gratis VOG? Dan kunt u een beroep doen op de kosteloze verstrekking 
VOG van de gemeente.  
Voor deze kosteloze verstrekking VOG gelden van de volgende voorwaarden:
• De vrijwilligersorganisatie kan aantonen dat deze niet in aanmerking komt voor de 
Regeling Gratis VOG.
• De vrijwilligersorganisatie kan aantonen dat de vrijwilligers waarvoor een VOG wordt 
aangevraagd, werk doen ten behoeve van kwetsbare groepen in de samenleving, zoals 
minderjarigen, ouderen en mensen met een beperking.

Wilt u meer weten over deze kosteloze verstrekking VOG of  een aanvraag doen? Dan kunt 
u zich melden bij Marja Boluijt, e-mail: marja.boluijt@tholen.nl.

KOSTELOZE VERSTREKKING VERKLARING 
OMTRENT HET GEDRAG (VOG)


