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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 29 juli 2021

GEMEENTE THOLEN

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.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Coentjesweg: het bouwen van een woning (ontvangen op 14 juli
2021).
• Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 60:
het bouwen van een berging/overkapping
(ontvangen op 16 juli 2021).
• Oud-Vossemeer - Bou Kooijmanstraat 19:
het vergroten van een woning (ontvangen
op 21 juli 2021).
• Poortvliet - Stoofstraat 4: het plaatsen van
een dakkapel (ontvangen op 18 juli 2021).
• Sint-Annaland - Boulevard 2: het realiseren van een pop-up horecaruimte (ontvangen op 21 juli 2021).
• Sint-Maartensdijk - Oosterscheldestraat
3: het kappen van 13 bomen (ontvangen
op 20 juli 2021).
• Stavenisse - Bos 27: het vergroten van een

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen verleend (reguliere voorbereidingsprocedure):
• Scherpenisse - Gorishoeksedijk 27m: het
uitbreiden van een vakantiewoning (verzonden op 22 juli 2021).
• Sint-Annaland - Bezaan 39: het bouwen
van een woning (verzonden op 20 juli
2021).
• Tholen - Molenvlietsedijk 13d: het bouwen van een woning (verzonden op 23 juli
2021).
Zij hebben de volgende reguliere omgevingsvergunning verleend:
• Varkenshouderij Gevato, Zwarteweg 2 te
Poortvliet: het bijplaatsen van een spuiwatersilo.
De omgevingsvergunning is geregistreerd
onder kenmerk: W-AOV 210351

Inzage
U kunt de omgevingsvergunning bekijken tot
en met 1 september 2021 bij de publieksbalie van de gemeente 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.
Wanneer u de stukken over deze omgevingsvergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de heer R.A.M. Loos(tel.
+31(0)6 5120 4154/ 0115 – 745 100). Ook
kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

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 commissieleden via een digitale verbinding. In
de vergadering worden aanvragen omgevingsvergunning en vooroverlegplannen behandeld. Indien het noodzakelijk is zal de
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woning (ontvangen op 21 juli 2021).
• Tholen - Spin 29: het plaatsen van een
dakserre (ontvangen op 17 juli 2021).

..

2021

DIENSTVERLENING

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

WEEK30

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

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.

Donderdag 29 juli 2021

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 cluster Vergunningen en Handhaving van Team
Ruimte, (telefoon 14 0166).

Vakantieplannen? Ga wijs op reis
Reizen binnen Europa is mogelijk, maar niet zorgeloos.
Maatregelen blijven nodig om veilig en verantwoord op vakantie te gaan.
Lees het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en download de Reisapp.

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

OP WWW.THOLEN.NL:
• Coronavirus laatste nieuws
• Jij op Tholen organiseert zomerspelen
in de vakantie
• Gratis speltrainingen voor jonge
kinderen met gescheiden ouders
• Wateroverlast door hevige regenval
• Invoering 50 km/u op Haringvlietbrug
schuift twee weken op

Tijdens je verblijf

Voor vertrek

Terug naar Nederland

Check het reisadvies

Check het reisadvies

Check het reisadvies

Groen: Je kunt reizen naar dit land of
gebied.

• Houd je aan de
coronamaatregelen
onderweg en op je
bestemming. Ook als je
gevaccineerd bent.

Groen: Geen maatregelen bij terugkeer.

Geel:

Reizen kan, maar er zijn
risico’s.

• Blijf tijdens je vakantie op
de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.
Download de Reisapp,
maak je bestemming
favoriet en ontvang
automatisch een bericht
als de situatie verandert.

Oranje: Ga hier niet op vakantie. Reis
alleen als het noodzakelijk is.
Let op: Landen kunnen beperkingen
opleggen aan reizigers uit Nederland,
zoals een negatieve testuitslag of
quarantaine. Kijk in het reisadvies
welke eisen gelden in het land waar je
naartoe gaat.

Coronabewijs

• Of maak een papieren coronabewijs
aan via coronacheck.nl/print.

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Coronabewijs bij terugkeer.

Oranje: Coronabewijs bij terugkeer.
Mogelijk moet je in quarantaine.
Let op: Kom je uit een geel of oranje land
en bezit je geen vaccinatie- of
herstelbewijs, dan is een negatieve test uit
dat land verplicht.

Testen
• Doe een zelftest als je uit het buitenland
terugkeert, ook als je al gevaccineerd
bent.
• Kom je zonder vaccinatie- of
herstelbewijs terug uit een geel of oranje
land? Laat je dan op dag 2 en 5 na
thuiskomst testen bij de GGD of doe een
zelftest.

• Download de CoronaCheck-app en
upload je vaccinatie-, herstel- of
testbewijs.

Wassen

Geel:

• Klachten? Laat je altijd testen bij de GGD.

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Geef elkaar de ruimte.

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Lucht

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Meer informatie:

rijksoverheid.nl/reizen
of bel 0800-1351

