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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 3 juni 2021

GEMEENTE THOLEN

EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

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.

03JUNI

28 mei 2021

2021

DIENSTVERLENING

Stap 3: bijna alles open

GEMEENTE NIEUWS
Het raadsvoorstel over ‘Renovatie zwembad Haestinge’ is op de agenda van de commissie
Bestuurszaken van 9 juni 2021 geplaatst.

DE GEMEENTERAAD VERGADERT
Onderwerpen van de raadsvergadering op donderdag 17 juni, aanvang 19.30 uur (vooralsnog digitaal). Deze vergadering wordt uitgezonden via het YouTube kanaal van Omroep
Tholen.
Bespreekstukken:
• Voorstel renovatie zwembad Haestinge.
• 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 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.
• Voorstel tot vaststelling van de Visie Energiebalans.
• 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.
Uitgebreide informatie over deze raadsvergadering is terug te vinden op de website
www.tholen.nl.
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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 3 juni 2021

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Langeweg 4: het plaatsen van 9 units t.b.v. huisvesting werknemers (ontvangen op 25 mei 2021)
• Poortvliet - Korenaar: het bouwen van een
woning (ontvangen op 12 april 2021)
• Poortvliet - Nieuweweg 5: het verbouwen
van een woning (ontvangen op 18 mei
2021)
• Scherpenisse - Gorishoeksedijk 27m: het
uitbreiden van een vakantiewoning (ontvangen op 16 mei 2021)
• Sint-Annaland - Bezaan: het bouwen van
een woning (ontvangen op 17 mei 2021)
• Sint-Maartensdijk - Vierde Dijk 6: het bouwen van een paardenstal (ontvangen op
26 mei 2021)
• Sint-Maartensdijk - Frank van Borselenstraat 19: het plaatsen van een schutting
(ontvangen op 22 mei 2021)
• Sint-Maartensdijk – Jacoba van Beierenstraat / Hogeweg: het bouwen van 8 woningen (ontvangen op 17 mei 2021)
• Tholen - Kaaij : het bouwen van een fietsenstalling (ontvangen op 25 mei 2021)
• Tholen - Mosselhoekseweg 3: het tijdelijk
bewonen van de schuur (ontvangen op 24
mei 2021)
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen verleend:
• Scherpenisse - Scaldisstraat 30: het bouwen van een garage (verzonden op 19 mei
2021)
• Sint-Annaland - Bezaan 31: het bouwen
van een woning (verzonden op 25 mei

2021)
• Sint-Annaland - Bronsgeestweg 5: het
bouwen van een magazijn en kantoor (verzonden op 25 mei 2021)
• Sint-Maartensdijk - Provincialeweg 60: het
realiseren van een theetuin en een B&B
(verzonden op 20 mei 2021)
• Stavenisse - Veerweg 12: het plaatsen van
een schuur met overkapping (verzonden
op 28 mei 2021)

Op 5 juni zetten we de derde stap van het openingsplan en gaat onder voorwaarden bijna alles open,
waaronder restaurants, bioscopen en musea. Door ons aan de basisregels te houden, kan steeds meer.

Wassen

Basisregels

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

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

OP WWW.THOLEN.NL:
• Coronavirus laatste nieuws
• Burgemeester live bij Omroep Tholen
• Reservering gymzaal en/of sportzaal
seizoen 2021/2022
• Tips voor een goede scheiding van
GFT+E

Afstand
.

Houd 1,5 meter afstand.

Testen

Vermijd drukke
plekken.

Klachten?
Blijf thuis.
Laat je direct testen.

Openingsplan: stap 3 per 5 juni

Thuisbezoek
Ontvang thuis max. 4 personen
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Recreatie
Sauna’s, wellnesscentra en
zonnestudio’s open.*
Casino’s en spellocaties zoals
binnenspeeltuinen open.*
Max. 50 bezoekers per ruimte.**
Binnenlocaties van onder andere
attractie- en dierenparken open.
Recreatief vervoer, zoals
rondvaartboten, toegestaan.*

Horeca
Horeca open tussen 6.00 uur
en 22.00 uur.* Max. 50
personen per ruimte.**

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Reguliere openingstijden voor
alle winkels.
Verbod op verkoop van alcohol
vanaf 22.00 uur.

Max. 4 personen (excl. kinderen
t/m 12 jaar) of 1 huishouden per
tafel.

Sport
Vaste zitplaats verplicht. Geen
zitplaatsen aan de bar.
Geen entertainment, zoals tvschermen, en geen zelfbediening.

Kunst en cultuur
Musea en monumenten
open.*
Bioscopen, theaters en
concertzalen open.*
Max. 50 bezoekers per ruimte of
max. 250 bezoekers als de
capaciteit van de ruimte meer
dan 1000 vaste zitplaatsen is.**

* Reserveren en gezondheidscheck verplicht.
** Met gratis toegangsbewijzen een hoger aantal
maximum bezoekers mogelijk.

Winkels

Sporten in groepen
toegestaan. 1,5 meter afstand
houden niet verplicht. Vanaf 18
jaar max. 50 personen per
groep.*
T/m 17 jaar wedstrijden tegen
andere clubs toegestaan.
Sportkantines, kleedkamers
en douches open.
Publiek bij professionele
wedstrijden toegestaan.*/**

Groepslessen bij kunst- en
cultuurbeoefening toegestaan.*

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

