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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. 

Woensdag 5 mei is het gemeentehuis gesloten. Donderdag 6 mei is het gemeentehuis 
weer geopend op de gebruikelijke openingstijden. Via de website www.tholen.nl kunt u 
zaken regelen zoals: melding geboorte, melding overlijden, aanvraag uittreksel BRP en 
verhuizing. Ook rijbewijzen en reisdocumenten kunnen gedeeltelijk digitaal aangevraagd 
worden.

In verband met het coronavirus staat gemeente 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. Daardoor 
kan er bijvoorbeeld geen publiek aanwezig zijn zoals gewend. Wij adviseren iedereen 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 inwoners in de gelegenheid worden gesteld ook 
de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam 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-signaal 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 Wilhelmus 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 oorlogsslachtoffers en op 5 mei de vlag uit te steken 
om de vrijheid te vieren.  

Bloemen leggen
Wilt u de slachtoffers herdenken door middel van het leggen van bloemen bij het monu-
ment in Tholen? U kunt dit uit eigen beweging 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 neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of  
 verhoging 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 elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
• Was uw handen.

OPENINGSTIJDEN 5 MEI

4 MEI HERDENKING 2021

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Sint-Maartensdijk – Geulweg 33a: het rea-
liseren van een tussenportaal en het lega-
liseren van een hekwerk (ontvangen op 15 
april 2021).

• Stavenisse – Wethouder C.J. Moerland-
straat: het bouwen van een woning (ont-
vangen op 15 april 2021).

• Tholen – Schelde-Rijnweg 80: het bouwen 
van een woning (ontvangen op 16 april 
2021).

• Tholen – Spin 26: het plaatsen van een 
berging en een schutting (ontvangen op 
17 april 2021).

• Tholen – Wal 17: het vernieuwen van een 
kozijn in de achtergevel (ontvangen op 16 
april 2021).

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

• Sint Philipsland – Berkenpad 13: het bou-
wen van een aanbouw tegen de zijkant van 
de woning (verzonden op 19 april 2021).

• Sint-Annaland – moestuin achter West-
straat 25: het plaatsen van een berging/
kippenhok (verzonden op 20 april 2021).

• Sint-Annaland – Voorstraat 46: het bou-
wen van een bijgebouw (verzonden op 19 
april 2021).

• Tholen – Stevinweg 17: het bouwen van 
een bedrijfspand (verzonden op 22 april 
2021).

• Tholen – Dilt 11: het plaatsen van een dak-
kapel (verzonden op 21 april 2021).

• Tholen – Slabbecoornweg 52: het tijdelijk 

plaatsen van een verkoopwagen (verzon-
den op 21 april 2021).

• Tholen – Meanderlaan 2: het bouwen van 
een overkapping (verzonden op 19 april 
2021).

• Tholen – Kaaij 6: het aanbrengen van ge-
velreclame (verzonden op 19 april 2021).

BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders van gemeente 
Tholen geven kennis van de terinzageleg-
ging van het ontwerpbestemmingsplan: 
Buitengebied Tholen, partiële herziening 
Oude Schoondorpseweg, Poortvliet. Het 
plangebied ligt aan de zuidzijde van de Oude 
Schoondorpseweg ter hoogte van huisnum-
mer 3 en is kadastraal bekend onder ge-
meente Poortvliet, sectie O, nummer 997.

WELSTANDSCOMMISSIE 

De welstandscommissie vergadert op maan-
dag 3 mei om 9.30 uur. In verband met de 
maatregelen ter bestrijding van het corona-
virus vergaderen de commissieleden via een 
digitale verbinding. In de vergadering worden 
aanvragen omgevingsvergunning en voor-
overlegplannen behandeld. Als het noodza-
kelijk is zal de commissie telefonisch contact 
opnemen met aanvragers voor een toelich-
ting op een bouwplan. De agenda is vanaf  
donderdag voorafgaand aan de vergadering 
op te vragen bij het cluster Vergunningen van 
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergun-
ningen en Handhaving (telefoonnummer 14 
0166).

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

GEMEENTE NIEUWS

• Coronavirus laatste nieuws 
• Burgemeester live bij Omroep Tholen
• Onderhoudswerkzaamheden A4 op 7 mei
• Start inventarisatie behoeften Wonen en Zorg in Tholen
• Sportdorp Sint Philipsland in artikel E-magazine Nationale Sport Vakbeurs
• Gedeputeerde De Bat en wethouder Hommel overhandigen symbolisch subsidiebe-

schikking
• 1NUL1 online ouderavond over genotmiddelen op 11 mei

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN


