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DIENSTVERLENING

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

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.

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.

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.
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GEMEENTEHUIS THOLEN: Hof van Tholen 2 | 4691 DZ Tholen
Telefoon: 14 0166 | E-mail: gemeente@tholen.nl

GEMEENTE NIEUWS
DE GEMEENTERAAD VERGADERT
Extra raadsvergadering op donderdag 3 juni, aanvang 19.30 uur (digitaal). Deze vergadering wordt uitgezonden via het YouTube-kanaal van Omroep Tholen.
Bespreekstuk:
• Voorstel bestuurlijke fusie Jeugdbescherming West en Intervence voor de uitvoering van
de GI functie in Zeeland.
Uitgebreide informatie over deze raadsvergadering is terug te vinden op www.tholen.nl.

DE COMMISSIE RUIMTE VERGADERT
Onderwerpen van de vergadering van de commissie Ruimte maandag 7 juni 2021, aanvang
19.30 uur, digitaal.
Bespreekstukken:
• Voorstel renovatie zwembad Haestinge.
• Voorstel in te stemmen met de jaarrekening 2020, de 1e en 2e begrotingswijziging
2021 en de ontwerpbegroting 2022 van O.L.A.Z. en daarover een positieve zienswijze in
te dienen.
• Voorstel akkoord te gaan met de beantwoording van de ingediende zienswijze en bestemmingsplan Pilootweg Stavenisse ongewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan
vast te stellen.
• Voorstel Bestemmingsplan Paasdijkweg fase 2 Poortvliet vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.
• Visie Duurzame Energiebalans Tholen.

DE COMMISSIE SAMENLEVING VERGADERT

RESERVERINGEN GYMZAAL EN/OF SPORTZAAL
SEIZOEN 2021/2022

Stop de verspreiding
van het coronavirus
We krijgen het coronavirus alleen onder controle
Stopals de
verspreiding
iedereen
het volgende doet:
van hetBEKENDMAKINGEN
coronavirus
OPENBARE
Verenigingen die in het seizoen 2021-2022 gebruik willen maken van de gym- en/of
sportzalen in Sport- en Gemeenschapscentra Wellevaete, Meulvliet en Haestinge, kunnen
dit voor 4 juni 2021 doorgeven.

De gemeente kan hier dan rekening mee houden bij het inplannen van overige activiteiten
en incidentele reserveringen. De vaste gebruikers hebben hier inmiddels een brief over
ontvangen. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat we iets over het hoofd hebben gezien of
dat er zich nieuwe gebruikers willen aanmelden

Informatie en/of aanmelden
Voor meer informatie of het aanmelden van een activiteit in een van de zalen, kunt u een
e-mail sturen naar sportzaalverhuur@tholen.nl.

Tamoil Tankstation Poortvliet, Paasdijkweg
9a te Poortvliet. Het gaat om een vergunning
op basis van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en gaat om de onbemande
verkoop.

Bespreekstukken:
• Voorstel kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2020 en programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 van de GR Zeeuwse Muziekschool.
• Voorstel kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en in te stemmen met de begroting
2022 en meerjarenraming 2023-2025 van GR De Betho.
• Voorstel begrotingswijziging 2021, 1e begrotings-wijziging 2022 en Programmabegroting 2022-2025 van GR GGD Zeeland.
• Voorstel om in te stemmen met de 1e begrotings-wijziging 2021 en de programmabegroting 2022 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio.
• Voorstel tot vaststelling van het vernieuwde IHP en daarmee samenhangende samenwerkings-overeenkomst.

U kunt tot en met 8 juli 2021 schriftelijk
reageren op de ontwerp omgevingsvergunning bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA
Terneuzen. Dit heet het indienen van een
zienswijze. Hierbij kunt u aangeven dat uw
persoonlijke gegevens
1,5 m. niet bekend worden
gemaakt. In dezelfde periode kunt u ook
mondeling reageren op de ontwerp omgevingsvergunning. Hiervoor moet u eerst een
telefonische afspraak maken.

DE COMMISSIE BESTUURSZAKEN VERGADERT

• Voorstel kennisnemen van jaarstukken 2020, de meerjarenraming 2023-2025 en zienswijze indienen tegen programmabegroting 2022 van SaBeWa Zeeland.
• Voorstel tot besluitvorming over de jaarstukken 2020 van de Regio West Brabant.
• Voorstel tot besluitvorming met betrekking tot jaarstukken 2020, 1 e begrotingswijziging 2021 en programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Zeeland.
• Voorstel tot vaststelling van de voorjaarswijziging over het begrotingsjaar 2021.
Eigen initiatief commissie
• OZO Nieuwsbrief – Onderzoek naar de bijzondere factoren van Zeeland
(Terugverwezen vanuit vergadering commissie Bestuurszaken 8 april – lijst ingekomen stukken, op verzoek van mevrouw P.J.A. Geluk- den Engelsman namens fractie CDA)
De bespreekpunten zijn onder voorbehoud van instemming door het presidium.
Meer informatie over deze commissievergaderingen is terug te vinden op de website
www.tholen.nl.

Bovengenoemde melding ligt met ingang van
28 mei 2021 gedurende vier weken ter inzage 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
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je handen.
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tijdens
kantooruren contact
opnemen met

Wanneer u de stukken over deze ontwerp
omgevingsvergunning wilt bekijken, kunt u

mevr. C. Mulders, medewerkster van RUD
Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, bezwaar en beroep,
inwerkingtreding en bekendmakingen op
onze website.

Was vaker je handen.

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren.
OP WWW.THOLEN.NL:

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Bestuurszaken woensdag 9 juni 2021,
aanvang 19.30 uur, digitaal.
Bespreekstukken:

Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij de volgende melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
hebben ontvangen voor:
• het in werking hebben van een rundveeen schapenhouderij, gelegen aan de Kalfdamseweg 2 te Poortvliet.
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U kunt de ontwerp omgevingsvergunning
bekijken van 27 mei 2021 tot en met 7 juli
1,5 m. van de gemeente
2021 bij de publieksbalie
Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen,
van maandag tot en met vrijdag van 12.00
tot 16.30 uur en/of tijdens openingstijden in
het gemeentehuis van Tholen.

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Samenleving dinsdag 8 juni 2021,
aanvang 19.30 uur, digitaal.

contact opnemen met de heer A.A.M.J. Oostvogels (tel. +31(0)6 5120 6349/ 0115 – 745
100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De ontwerp omgevingsvergunning staat geregistreerd onder kenmerk:W-AOV200542 /
00260739

Blijf zoveel
thuis.
We krijgen het coronavirus
alleenmogelijk
onder controle
Burgemeester enals
wethouders
van Tholenhet
wil- volgende doet:
iedereen
len een omgevingsvergunning verlenen aan
BEKENDMAKING

•
•
•
•

Coronavirus laatste nieuws
Burgemeester live bij Omroep Tholen
Vergaderingen welstandscommissie juni 2021
Tips voor een goede scheiding van GFT+E

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren.
Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

In het presidium van 27 mei 2021 wordt definitief besloten of deze vergaderingen digitaal of fysiek plaatsvinden.

Meer informatie:
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