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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 6 mei 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.

6MEI

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer – Molenweg 36: het bouwen van een woning (ontvangen op 29 april
2021).
• Oud-Vossemeer – Raadhuisstraat 13: het
plaatsen van een tijdelijke terrasoverkapping (ontvangen op 27 april 2021)
• Scherpenisse – Bobbeweelweg 2: het plaatsen van een tijdelijke kantoorunit (ontvangen op 23 april 2021).
• Sint Philipsland – Stationsstraat 23: het gebruiken van een pand t.b.v. wonen (ontvangen op 19 april 2021).
• Sint-Annaland – Klipper 49: het bouwen van
een garage (ontvangen op 28 april 2021).

• Sint-Annaland – Schermerspad 1: het uitbreiden van een woning (ontvangen op
29 april 2021).
• Stavenisse – Voorstraat 26: het verbouwen
van een pand (ontvangen op 26 april 2021).
• Stavenisse – Kerkstraat 33: het verbouwen
van een woning (ontvangen op 22 april
2021).
• Tholen – Molenvlietsedijk 13c: het bouwen
van een woning (ontvangen op 23 april
2021).
• Tholen – Grindweg 22: het aanbrengen van
een garagedeur (ontvangen op 28 april
2021).
Zij zijn van plan een omgevingsvergunning te
verlenen voor het uitbreiden van een bedrijfspand, Slabbecoornweg 55, Tholen.
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend aan:

• Oud-Vossemeer – Onder de Molen 19 G05
en G06: het vernieuwen en vergroten van
een garage (verzonden op 28 april 2021).
• Oud-Vossemeer – Veerstraat 9a: het wijzigen van de voor- en zijgevel loods (verzonden op 23 april 2021).
• Sint-Annaland – Bezaan 43: het bouwen van
een woning (verzonden op 30 april 2021).
• Sint-Annaland – Bezaan 47: het bouwen van
een woning (verzonden op 30 april 2021).
• Sint-Annaland – Molendijk 6: het plaatsen
van een afzuiginstallatie (verzonden op
29 april 2021).
• Sint-Annaland – Smalschip 13: het plaatsen
van een overkapping (verzonden op 28 april
2021).
• Stavenisse – Kerkstraat 32: het bouwen van
een loods (verzonden op 23 april 2021).
• Tholen – Marconiweg 3: het plaatsen van
bewegwijzering (verzonden op 29 april
2021).
• Tholen – Haven: het vernieuwen van aan-

Kent u iemand die zich langdurig inzet voor de samenleving? Die veel doet of betekent
voor uw vereniging of organisatie? Dan kunt u voor deze vrijwilliger een Koninklijke onderscheiding aanvragen. Bekijk de informatie op www.tholen.nl of e-mail naar gemeente@
tholen.nl.

INZAMELDAGEN AFVAL EN GRONDSTOFFEN
RONDOM HEMELVAARTSDAG
Rondom Hemelvaartsdag zijn voor een aantal kernen inhaaldagen gepland voor de inzameling van afval en grondstoffen. Deze zijn ook terug te vinden in de online afvalkalender
en de ZRD-app.
• Tholen-stad deel 2 en 3, Sint-Annaland en Poortvliet: Het GFT-afval wordt i.v.m. Hemelvaartsdag op zaterdag 15 mei opgehaald.
• Buitengebied oostelijk deel en Buitengebied Sint Philipsland: De PMD-zakken (plastic, metalen en drankenkartons) worden i.v.m. Hemelvaartsdag op zaterdag 15 mei
opgehaald

legsteigers en uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden (verzonden op
28 april 2021).

•
•
•
•

Waarom zijn de basisregels
juist nu belangrijk?
Wassen

Afstand

Testen

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders hebben de
melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen voor het veranderen
van de indeling van de inrichting en het vervangen en moderniseren van voorzieningen
en installaties voor de locatie, gelegen aan
de Nijverheidsweg 10 te Sint-Maartensdijk.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen
op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:

AANVRAAG KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
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WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
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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 6 mei 2021

Coronavirus laatste nieuws
Burgemeester live bij Omroep Tholen
1NUL1 online ouderavond over genotmiddelen op 11 mei
Jij op Tholen peilt interesse voor (online) Mamacafé Tholen

OPENINGSTIJDEN RONDOM HEMELVAARTSDAG
In verband met Hemelvaartsdag is het gemeentehuis op donderdag 13 mei en vrijdag 14
mei gesloten. 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. Maandag 17 mei zijn we weer
geopend op de gebruikelijke openingstijden.
Milieustraat
De milieustraat is op Hemelvaartsdag gesloten. Op vrijdag 14 mei is de milieustraat geopend. Houd u rekening met langere wachttijden?

Steeds meer mensen zijn door vaccinaties beschermd tegen het coronavirus.
Maar er worden ook nog steeds mensen ziek.
De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus te
voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand
houden, en thuisblijven en testen bij klachten, worden er minder mensen besmet.
Zo is er sneller weer meer mogelijk.

Om besmetting te voorkomen, blijft het belangrijk om het volgende te doen:

Was je handen.
Goede hygiëne voorkomt de verspreiding van virusdeeltjes. Was vaak je
handen goed met water en zeep. Zeker als je thuiskomt of als je ergens op
bezoek komt. Hoest of nies in je elleboog.

Houd 1,5 meter afstand.
Ook van familie of vrienden. Als mensen dicht bij elkaar zijn, kan het corona
virus heel snel aan anderen worden gegeven. Beperk daarom ook je contacten
en vermijd drukke plekken. En draag een mondkapje waar dat verplicht is.

Heb je klachten? Blijf thuis. Laat je direct testen.
Ook bij milde verkoudheidsklachten, zoals een loopneus. En blijf thuis tot je
de testuitslag hebt. Zo weet je zeker dat je geen andere mensen besmet met
het coronavirus.

