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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 Koningsdag is het gemeen-
tehuis op maandag 26 april en dinsdag 27 
april gesloten. 

Digitaal zaken regelen
Via de website www.tholen.nl kunt u zaken 
regelen zoals: melding geboorte, melding 
overlijden, aanvraag uittreksel BRP en 
verhuizing. Ook rijbewijzen en reisdocu-
menten kunnen gedeeltelijk digitaal aan-
gevraagd worden.

Milieustraat
Op 26 april is de milieustraat normaal 
geopend. Houd u rekening met langere 
wachttijden?
Op Koningsdag is de milieustraat gesloten.

Rondom Koningsdag zijn voor een aantal 
kernen inhaaldagen gepland voor de in-
zameling van afval en grondstoffen. Deze 
zijn ook terug te vinden in de online afval-
kalender en de ZRD-app.
• Sint-Maartensdijk: Het restafval wordt

i.v.m. Koningsdag op zaterdag 24 april
opgehaald.

• Tholen: De PMD-zakken (plastic, meta-
len en drankenkartons) worden i.v.m. Ko-
ningsdag op zaterdag 24 april opgehaald.

In verband met het coronavirus staat ge-
meente Tholen dit jaar op een passende 
maar waardige en verantwoorde manier stil 
bij de 4 mei herdenking. Bij de uitwerking 
van de invulling is er rekening gehouden met 
de maatregelen vanuit Rijksoverheid. Daar-
door kan er bijvoorbeeld geen publiek aan-
wezig zijn zoals gewend. Wij adviseren ieder-
een de 4 mei herdenking in Tholen thuis op 
radio of televisie te volgen.

Voor hen die hun dierbaren willen herdenken, 
is dit een emotionele en pijnlijke situatie. Juist 
daarom heeft gemeente Tholen geprobeerd 
rekening te houden met de maatschappelijke 
omstandigheden, juist in deze periode waarin 
de onderlinge verbondenheid belangrijk is. 

Invulling
Burgemeester Sijbers houdt, voorafgaande 
de Nationale Herdenking, haar toespraak 
welke wordt uitgezonden via Omroep Tholen. 
Ook legt zij met wethouder Hoek een krans 
namens de gemeente Tholen.

Uitzending Omroep Tholen
Op dinsdag 4 mei om 19:30 uur wordt de 
toespraak van burgemeester Sijbers en de 
kranslegging uitgezonden bij Omroep Tholen 
via radio (106,5), televisie en YouTube.
Er is voor dit tijdstip gekozen zodat onze in-
woners in de gelegenheid worden gesteld ook 
de Nationale Herdenking op de Dam in Am-
sterdam live te kunnen volgen. De koning en 
koningin leggen een krans namens de hele 
Nederlandse bevolking. De Nationale Herden-

king wordt live uitgezonden door de NOS op 
NPO1.

Oproep blazers
Zoals ieder jaar wordt tijdens de Nationale 
Herdenking om 19.58 uur het Taptoe-signaal 
geblazen, gevolgd door twee minuten stilte 
om 20.00 uur. Gemeente Tholen roept alle 
blazers uit onze gemeente op het Taptoe-sig-
naal mee te spelen vanuit huis. Na de twee 
minuten stilte klinkt het Wilhelmus. Wie wil, 
kan ook het Wilhelmus meespelen. Daarbij 
wordt iedereen uitgenodigd thuis het Wilhel-
mus mee te zingen.

Vlaggen
Ook dit jaar wordt aan alle inwoners gevraagd 
op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok 
te hangen ter nagedachtenis aan de oorlogs-
slachtoffers en op 5 mei de vlag uit te steken 
om de vrijheid te vieren.  

Bloemen leggen
Wilt u de slachtoffers herdenken door mid-
del van het leggen van bloemen bij het mo-
nument in Tholen? U kunt dit uit eigen be-
weging de hele dag doen. Houdt u dan wel 
rekening met de gezondheidsadviezen van 
Rijksoverheid:
• Ga alleen naar buiten als het echt nodig is;
• Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neus-

verkoudheid, keelpijn, lichte hoest of  ver-
hoging tot 38 graden Celsius? Blijf  thuis!

• Kom alleen of  met groep van maximaal 2
personen of  1 huishouden;

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar;
• Schud geen handen;
• Hoest en nies in de binnenkant van uw el-

leboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus

te snuiten en gooi deze daarna weg;
• Was uw handen.

OPENINGSTIJDEN 
RONDOM KONINGSDAG 

INZAMELDAGEN AFVAL 
EN GRONDSTOFFEN 
RONDOM KONINGSDAG

4 MEI HERDENKING 2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning ontvangen:

• Oud-Vossemeer - Molenstraat 23: het ver-
nieuwen van garagedeuren in voorgevel
(ontvangen op 14 april 2021).

• Sint-Annaland - Raiffeisenstraat 7: het
plaatsen van een opbouw op de garage
(ontvangen op 9 april 2021).

• Sint-Annaland - Kromsteven 3: het plaat-
sen van een keerwand (ontvangen op 11
april 2021).

• Sint-Annaland - Anna van Bourgondiës-
traat 52: het plaatsen van een aanbouw
(ontvangen op 8 april 2021).

• Sint-Maartensdijk - Haven 24: het plaat-
sen van zonnepanelen (ontvangen op 14
april 2021).

• Tholen - Stevinweg 2: het plaatsen van een
reclamezuil (ontvangen op 8 april 2021).

Zij zijn van plan een omgevingsvergunning 
te verlenen voor het bouwen van 12 BeBo-
woningen aan de Bastion, Tholen. 

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

• Scherpenisse - Maluslaan 10: het plaatsen
van een carport (verzonden op 14 april
2021).

• Sint-Annaland - De Casembrootstraat 4 en
6: het aanpassen van een dakkapel (ver-
zonden op 9 april 2021).

• Sint-Annaland - Kromsteven 28 en 30: het
bouwen van een 2 onder 1 kapwoning (ver-
zonden op 9 april 2021).

• Sint-Maartensdijk - Nijverheidsweg 1: het
bouwen van een bedrijfspand (verzonden
op 13 april 2021).

• Stavenisse - Rijkebuurtweg 1: het bou-
wen van een loods (verzonden op 14 april
2021).

• Tholen - Schelde-Rijnweg 52: het wijzigen
van de voorgevel (verzonden op 14 april
2021).

• Tholen - Koningin Julianastraat 12: het
vergroten van de verdieping van de woning
(verzonden op 12 april 2021).

• Tholen - Markt 14: het kappen van een

boom (verzonden op 13 april 2021).
• Tholen - Erf  23: het plaatsen van een ber-

ging met overkapping (verzonden op 12
april 2021).

Zij hebben de omgevingsvergunning, uitge-
breide voorbereidingsprocedure, verleend 
voor het realiseren van een kinderopvang 
(brandveilig gebruik) aan de Ceresweg 6, 
Tholen.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat de gemeenteraad het bestemmingsplan 
Buitengebied – parallelweg N286 Poortvliet 
ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plange-
bied betreft de percelen ten zuiden van de 
N286, ter hoogte van Poortvliet.  Dit bestem-
mingsplan heeft tot doel de aanleg van een 
landbouwroute, mogelijk te maken.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
zienswijzen ingediend. De opmerkingen uit 
deze zienswijze werden ontvankelijk en ge-
grond verklaard en hebben geen aanleiding 
gegeven om het bestemmingsplan gewijzigd 
vast te stellen.

Inzage
Het besluit ligt, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, met ingang van 23 april 
2021 tot en met 3 juni 2021, dus gedurende 
6 weken ter inzage tijdens de openingsuren 
in de openbare leesruimte van het gemeen-
tehuis, Hof  van Tholen 2 te Tholen. Vanwege 
de huidige situatie is het gemeentehuis uit-
sluitend op afspraak te bezoeken. U kunt een 
afspraak maken door te bellen met 14 0166. 
In plaats van een afspraak maken kunt u ook 
de digitale versie van het plan opvragen door 
een mail te sturen naar info@tholen.nl onder 
vermelding van de naam van het plan.

U kunt de stukken online inzien op de lan-
delijke website: http://www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Het planidentificatienummer is: 
NL.IMRO.0716.bplandbouwroutePVI-VG01.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat de gemeenteraad het bestemmingsplan 

Parapluherziening Woonvormen, Tholen ge-
wijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied 
betreft de gehele gemeente. Dit bestem-
mingsplan heeft tot doel huisvesting op on-
gewenste locaties te voorkomen.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
zienswijzen ingediend. De opmerkingen uit 
deze zienswijze werden ontvankelijk en ge-
grond verklaard en verwerkt in het bestem-
mingsplan. Het plan werd hierdoor gewijzigd 
vastgesteld.

Wijzigingen
a. wijzigingen in de regels
1. In artikel 4.3 onder a sub 2 wordt een

schrijffout hersteld en wordt “voor” verwij-
derd;

2. In artikel 6.3.1 en 6.3.2. wordt “de huis-
vesting” gewijzigd in “short stay”;

3. In artikel 6.3.1 onder c wordt voor “bedrij-
ven” het begrip “agrarische” toegevoegd.

4. In artikel 4.3 onder sub c wordt 2 keer
“wooneenheden” gewijzigd in “personen”.

5. In artikel 6.2 onder b wordt “wooneenhe-
den” gewijzigd in “personen”.

6. In de legenda van de verbeelding wordt
onder maatvoering “wooneenheden” ge-
wijzigd in “personen”.

Inzage
Het besluit ligt, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, met ingang van 23 april 
2021 tot en met 3 juni 2021, dus gedurende 
6 weken ter inzage tijdens de openingsuren 
in de openbare leesruimte van het gemeen-
tehuis, Hof  van Tholen 2 te Tholen. Vanwege 
de huidige situatie is het gemeentehuis uit-
sluitend op afspraak te bezoeken. U kunt 
een afspraak maken door te bellen met 14 
0166. In plaats van een afspraak maken 
kunt u ook de digitale versie van het plan op-
vragen door een mail te sturen naar info@
tholen.nl onder vermelding van de naam van 
het plan.

U kunt de stukken online inzien op de lan-
delijke website: http://www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Het planidentificatienummer is: 
NL.IMRO.0716.BPWoonvormen-VG01.

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
• Sportdorp Sint Philipsland in artikel E-

magazine Nationale Sport Vakbeurs
• Gedeputeerde De Bat en wethouder

Hommel overhandigen symbolisch
subsidiebeschikking

• 1NUL1 online ouderavond over genot-
middelen 11 mei

• Gemeente, Stadlander en De Nijs-Sof-
fers vragen inwoners naar wensen voor
nieuw park Sint-Maartensdijk

• Terugkijken online informatiebijeen-
komst 13 april Toekomstig Tholen

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN




