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Donderdag 9 april 2020

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.
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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 4 maart 2021

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Poortvliet – Havenweg: het bouwen van
een recreatiewoning (ontvangen op 19 februari 2021).
• Scherpenisse – Bakkersdijk 1: het uitbreiden van een woning (ontvangen op 13 februari 2021).
• Sint-Annaland – Voorstraat 46: het bouwen van een bijgebouw (ontvangen op 23
februari 2021).
• Tholen – Schelde-Rijnweg 52: het wijzigen
van de voorgevel (ontvangen op 25 februari 2021).
• Tholen – Koningin Julianastraat 12: het
vergroten van de verdieping van de woning (ontvangen op 20 februari 2021).
• Tholen – Markt 14: het kappen van een
boom (ontvangen op 23 februari 2021).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:

• Sint-Annaland – Topzeil 1 t/m 9 (oneven):
het bouwen van 5 woningen (verzonden
op 25 februari 2021).
• Sint-Annaland – Kromsteven 6: het bouwen van een woning (verzonden op 24 februari 2021).
• Sint-Annaland – Spinnaker 39: het bouwen van een woning (verzonden op 23 februari 2021).
• Sint-Annaland – Steenblokweg 6: het bouwen van een bedrijfsruimte (verzonden op
22 februari 2021).
• Sint-Maartensdijk – Haven 13: het bouwen
van een aanbouw (verzonden op 26 februari 2021).
• Sint-Maartensdijk – Kastelijnsweg 22: het
plaatsen van zonnepanelen (verzonden op
24 februari 2021).
• Tholen – Oesterdam 3: het realiseren van
een tankstation (verzonden op 24 februari
2021).
• Tholen – Schietbaan 2: het aanbrengen
van gevelreclame (verzonden op 24 februari 2021).

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders hebben de

volgende meldingen ingevolge het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen voor:
• de inrichting gelegen aan de Oudelandseweg 10 te Sint-Annaland;
• de inrichting gelegen aan de Hikseweg 1
te Oud-Vossemeer;
• de inrichting gelegen aan de Molenweg
27a te Scherpenisse.

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert op
maandag 8 maart 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. Als
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 van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving
(telefoonnummer 14 0166).
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, bezwaar en
beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen op onze website.
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Coronavirus laatste nieuws
Wethouder Corniel van Leeuwen live bij Omroep Tholen
Inwoners geven mening sportaanbod via peiling
Zet je cv-ketel op 60 graden en bespaar onnodige energiekosten
Week van de AfvalHelden
Regeling Reductie Energie verlengd tot 31 december 2021
Online workshops ’Klaar voor EU-projecten 2021-2027’
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doen tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17:00 uur.

Geldig identiteitsbewijs

Zo gaat vooral voor risicogroepen in alle gemeenten een aantal

Om te kunnen stemmen heeft u naast uw stempas een identiteits-

stemlokalen al open op maandag 15 en dinsdag 16 maart.

bewijs nodig. Identiteitsbewijzen die zijn toegestaan zijn: een
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Kunt of wilt u niet naar een stemlokaal gaan? Dan kunt u een andere
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kiezer machtigen om voor u te stemmen in een stemlokaal. Dat kan
tot op de dag van de verkiezing via de achterkant van uw stempas.
Het kan ook via een schriftelijke volmacht die u tot uiterlijk vrijdag
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een vervangende stempas aan. Dat kunt u mondeling of schriftelijk

2021 niet langer dan 5 jaar verlopen is.

12 maart 17:00 uur bij uw gemeente kunt aanvragen.

Naar het stemlokaal?
Doe eerst de gezondheidscheck!

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze verkiezing ook per brief
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U vindt de gezondheidscheck bij uw stempas. Beantwoordt u op de

stemmen. De documenten die u daarvoor nodig hebt, ontvangt u

dag dat u gaat stemmen een van de vragen met ‘ja’? Ga dan niet zelf

over hoe u per brief kunt stemmen. Heeft u vragen over briefstemmen?

andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen.
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Was vaker je handen.

naar het stemlokaal. U kunt via de achterkant van uw stempas een

Dan kunt u ook bellen met het nummer 0800 – 1351.

Kijk voor meer informatie op elkestemtelt.nl
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Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren.
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Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren.
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rijksoverheid.nl/coronavirus
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