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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 - Raadhuisstraat 15: het 

wijzigen van de voorgevel (ontvangen op 
15 juni 2021).

• Oud-Vossemeer - Veerstraat 9: het plaat-
sen van een dakkapel (ontvangen op 11 
juni 2021).

• Scherpenisse - Veerdijkseweg 8: het reno-
veren van de voorgevel (ontvangen op 12 
juni 2021).

• Sint Philipsland – Slikken van de Heen: 
het verhogen van een uitkijktoren (ontvan-
gen op 17 juni 2021).

• Sint-Annaland - Bierensstraat 39: het 
plaatsen van een overkapping (ontvangen 
op 14 juni 2021).

• Sint-Annaland - Kromsteven: het bouwen 
van 4 geschakelde woningen (ontvangen 
op 11 juni 2021).

• Sint-Maartensdijk - Frank van Borselen-
straat 19: het bouwen van een garage 
(ontvangen op 15 juni 2021).

• Sint-Maartensdijk - Frank van Borselen-
straat 25: het bouwen van een garage 
(ontvangen op 15 juni 2021).

• Sint-Maartensdijk - Provincialeweg 60: 
het plaatsen van een erfafscheiding (ont-
vangen op 14 juni 2021).

• Tholen - Wal 15: het plaatsen van een 
overkapping met dakterras (ontvangen op 
15 juni 2021).

• Tholen -  Eendrachtsdijk: het aanbrengen 
van een verbindingspad (ontvangen op 17 
juni 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend:
• Scherpenisse - Bobbeweelweg 2: het 

plaatsen van een tijdelijke kantoorunit 
(verzonden op 15 juni 2021).

• Tholen - Grindweg 22: het aanbrengen 
van een garagedeur (verzonden op 17 juni 
2021).

• Tholen – Molenvlietsedijk 13c: het bou-

wen van een woning (verzonden op 17 juni 
2021).

Zij hebben de beslistermijn van de volgende 
aanvraag verlengd met maximaal zes weken:
• Tholen – Schelde-Rijnweg 80: het bouwen 

van een woning (verzonden op 10 juni 
2021).

Ontwerpbesluit vergunning archeologisch 
rijksmonument

De Minister van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap maakt bekend dat zij van plan is 
een vergunning te verlenen voor het wijzi-
gen van een archeologisch rijksmonument 
(Rijksmonumentnummer 532468/Tholen 
Reimerswaal/Speelmansplaten):

• het aanvullen van de bestaande kreukel-
berm met stortsteen op het perceel met 
de kadastrale aanduiding Tholen K 354 
(Oesterdam) te Tholen. 

Het ontwerpbesluit, de aanvraag en de bij-
behorende stukken liggen vanaf  25 juni 
2021 tot en met 5 augustus 2021 ter in-
zage in de leesruimte van de centrale hal 
van het gemeentehuis te Tholen.

Tijdens de periode van terinzagelegging 
kan een ieder schriftelijk of  mondeling 
zienswijzen naar voren brengen. Een schrif-
telijke zienswijze kunt u richten aan het col-
lege van burgemeester en wethouder
s van de gemeente Tholen, Postbus 51, 
4690 AB Tholen. Voor een mondelinge 
zienswijze kan contact worden opgenomen 
met het Team Ruimte, telefoonnummer 14 
0166. Van een mondelinge zienswijze zal 
een verslag worden opgesteld.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen de uiteindelijke beschikking kan wor-
den ingediend als ook een zienswijze is in-
gebracht tegen de ontwerpbeschikking en 
men belanghebbende is. De ingebrachte 
zienswijzen worden mede ter inzage ge-
legd.

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
• Winnaars Thoolse fotowedstrijd
• Update Toekomstig Tholen
• Rechthebbenden gezocht graven begraafplaats Poortvliet

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

1,5 meter afstand niet verplicht1,5 meter afstand verplicht

Alles open per 26 juni Met coronatoegangsbewijzen

Reguliere openingstijden voor onder
andere horeca, winkels en locaties voor
kunst en cultuur, recreatie en sport.

Maximaal aantal bezoekers afhankelijk
van de grootte van de ruimte.

Thuis geen maximaal aantal bezoekers.

Binnen en buiten geen maximale
groepsgrootte.

Werk maximaal de helft van de werktijd
op kantoor.

Alles open op 1,5 meter afstand
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden 

is de norm. Als dit niet mogelijk is, zoals in een discotheek, dan heb je een coronatoegangsbewijs 
nodig. Dit geldt ook voor evenementen die per 30 juni zijn toegestaan.

18 juni 2021

Een coronatoegangsbewijs
kun je via de CoronaCheck-

app of coronacheck.nl aanmaken met:

•    een negatieve testuitslag van
maximaal 40 uur oud

•    een vaccinatiebewijs

•    een herstelbewijs van maximaal 
     6 maanden oud

100% van de bezoekers -
capaciteit toegestaan.

Nachtclubs en discotheken
open.

Per 30 juni evenementen
toegestaan.

Het dragen van een mondkapje is 
verplicht:

•     in het openbaar vervoer en bij personenvervoer

•     op stations en vliegvelden

•     in het voortgezet onderwijs

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

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

In juli en augustus heeft de milieustraat in Sint-Maartensdijk aangepaste openingstijden. 
Maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. 
Zaterdag: van 9.00 tot 15.00 uur.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT IN DE ZOMER 

Onderwerpen van de raadsvergadering op donderdag 8 juli, aanvang 14.00 uur. De ver-
gadering kan worden gevolgd via Omroep Tholen via radio en tv en via de website www.
tholen.nl. 

Bespreekstukken:
• Besluitvorming motie fractie SP inzake zonnepanelen op daken nieuwe bedrijven.
• Integraal voorstel jaarrekening 2020, 1e begrotings-wijzing 2021 en meerjarenpro-

grammabegroting 2022-2025 RBL/RMC Oosterschelderegio.
• Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de Gemeente 

Tholen. 
• Voorstel tot vaststelling van de Kadernota 2022 voor de Gemeente Tholen.

Uitgebreide informatie over deze raadsvergadering is terug te vinden op de website 
www.tholen.nl.

DE GEMEENTERAAD VERGADERT


