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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 aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

•  Scherpenisse – Maluslaan 10: het plaatsen van een 
 carport (ontvangen op 19 februari 2021)
•  Sint Philipsland – Langeweg 62c: het bouwen van 
 een woning (ontvangen op 17 februari 2021)
• Tholen – Abraham Crijnssenstraat 6: het maken van  
 een dakterras en plaatsen overkapping (ontvangen op 
 8 februari 2021)
• Tholen – Erf  23: het plaatsen van een berging met 
 overkapping (ontvangen op 16 februari 2021)
• Tholen – Slabbecoornweg 11: het bouwen van een 
 luifel en een laadkuil (ontvangen op 17 februari 2021)

Zij zijn van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het realiseren van een kinderopvang (brandveilig gebruik), 
Ceresweg 6, Tholen. 

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere 
voorbereidingsprocedure, verleend:

• Oud-Vossemeer – Frans Hommellaan 10: het bouwen 
van een woning (verzonden op 15 februari 2021)
• Oud-Vossemeer – Dokter Renesstraat 15: het kappen 
van een conifeer (verzonden op 15 februari 2021)

• Sint Philipsland – Lage Weide 18: het bouwen van een 
woning (verzonden op 17 februari 2021)
• Sint Philipsland – Hoge Weide 2: het bouwen van een 
woning (verzonden op 18 februari 2021)
• Sint-Maartensdijk – Achter ‘t Bos 26: het vervangen van 
de bestaande garage (verzonden op 15 februari 2021)
• Sint-Maartensdijk – Hogeweg 49a: het bouwen van een 
mantelzorgwoning (verzonden op 19 februari 2021)
• Tholen – Marconiweg 2: het bouwen van een bedrijfs-
pand (verzonden op 15 februari 2021)
• Tholen – Molenvlietsedijk 13g: het bouwen van een wo-
ning met garage (verzonden op 18 februari 2021)
• Tholen – Touwslagersdreef  35: het intern verbouwen van 
een woning (verzonden op 19 februari 2021)

Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, 
zienswijzen, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en 
bekendmakingen op onze website.

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

• Coronavirus laatste nieuws 
• Burgemeester live bij Omroep Tholen
• Online enquête over toegankelijkheid gebouwen en 

omgeving
• SWVO: Méér doen met meedenkers!
• Militaire oefening Koninklijke Landmacht
• Sabewa Zeeland verstuurt belastingaanslagen 2021

OP WWW.THOLEN.NL:

De financiële ondersteuning voor zelfstandige ondernemers 
tijdens de coronacrisis is tijdelijk. Als een zelfstandige on-
dernemer geen of onvoldoende inkomsten heeft, is het be-
langrijk dat hij zich voorbereidt op de toekomst. 

Toekomstgerichte gesprekken
Daarom nodigt gemeente Tholen graag de zelfstandige onder-
nemers uit voor een geheel vrijblijvend gesprek met een be-
drijfsadviseur. Gezamenlijk wordt de situatie in kaart gebracht, 
een diagnose gesteld en gekeken naar toekomstmogelijkheden 
voor de ondernemer en het bedrijf. Hierbij kan gedacht worden 
aan coaching, advies of  bij- of  omscholing. Maar ook advies 
voor de financiering van het bedrijf  en hulp bij het voorkomen 
of  ontstaan van schulden.

Aanmelden
Ondernemers kunnen zich aanmelden via onze website op de 
pagina bij “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig onder-
nemers (Tozo)” voor een vrijblijvend gesprek door te kiezen 
voor blauwe knop rechts onderin: Ondersteuning heroriëntatie 
voor ondernemers TOZO.

GEMEENTE THOLEN NODIGT 
ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS 
UIT VOOR GESPREK

Tweede Kamerverkiezing 2021
Uitleg briefstemmen

stemElke telt

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 
ook per brief stemmen. In deze uitleg leest u hoe u dat kunt doen. 

Uiterlijk woensdag 3 maart ontvangt u uw stempas. Met deze stempas kunt u naar het 
stemlokaal, iemand machtigen, of uw stem per brief uitbrengen. Bewaar uw stempas goed. 

Let op: hee� u uw stempas op woensdag 3 maart nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente.

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u de documenten waarmee u 
uw stem per brief kunt uitbrengen: 

• het briefstembiljet;
• een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’; 
• de retourenvelop;
• deze uitleg.

Let op: hee� u op donderdag 11 maart nog niet alles ontvangen? Neem contact op met uw gemeente.

Maak op het briefstembiljet uw keuze. Dit mag met elke kleur.
Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.

Plak de envelop dicht. 

Eerder ontving u uw stempas. Pak deze stempas erbij.
Zet uw handtekening op de stempas.

Stop in de retourenvelop:

• de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
• én de stempas waarop u uw handtekening hee� gezet.

Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:

• doe uw briefstem uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óf 
• lever deze in bij een afgi�epunt. De afgi�epunten zijn op werkdagen open van woensdag 

10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 
7.30 tot 21.00 uur. Waar de afgi�epunten zijn, vindt u op de website van uw gemeente.

Meer informatie?
Kijk op www.elkestemtelt.nl of de website van uw gemeente. 
U kunt met vragen over briefstemmen ook bellen met 0800 – 1351.



alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Voorzichtige verruiming lockdown
De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook 

perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.

23 februari 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen
en bibliotheken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang
open.

Voortgezet onderwijs en mbo per 
1 maart gedeeltelijk open.

Onderwijs op afstand voor hbo en
wo.

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten. 

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Afhalen en bezorgen van bestellingen
mogelijk.

Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.
Winkelen op afspraak en afhalen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.

Essentiële winkels zoals
supermarkten, groentewinkels en
drogisterijen open.

Geen verkoop van alcohol na
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Ga max. 1 keer per dag op bezoek.

Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.

Sport

Buiten: bij sportaccommodaties
voor iedereen t/m 26 jaar
toegestaan. Vanaf 27 jaar met
max. 2 personen op 1,5 meter
afstand.

Binnen: sportaccommodaties
dicht.

Wedstrijden verboden.

Heb je klachten?

Blijf in thuisquarantaine.

Ontvang geen bezoek.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? 
Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en maak en 
boek geen reis naar het buitenland
in de periode t/m 31 maart.

.


