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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. 

Bent u een vrijwilligersorganisaties in de gemeente Tholen die niet kan voldoen aan de 
landelijke Regeling Gratis VOG? Dan kunt u een beroep doen op de kosteloze verstrekking 
VOG van de gemeente.  

Voor deze kosteloze verstrekking VOG gelden de volgende voorwaarden:
• De vrijwilligersorganisatie kan aantonen dat deze niet in aanmerking komt voor de Re-

geling Gratis VOG.
• De vrijwilligersorganisatie kan aantonen dat de vrijwilligers waarvoor een VOG wordt 

aangevraagd, werk doen ten behoeve van kwetsbare groepen in de samenleving, zoals 
minderjarigen, ouderen en mensen met een beperking.

Wilt u meer weten over deze kosteloze verstrekking VOG of  een aanvraag doen? Dan kunt 
u zich melden bij Marja Boluijt, e-mail: marja.boluijt@tholen.nl.

Bent u ondernemer en heeft u financiële problemen door het coronavirus? Dan kunt u een 
tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen. 
Veel ondernemers hebben minder of  geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te wei-
nig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen 
vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze uitkering 
vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. 

Tozo 4
Van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 kunt u Tozo 4 aanvragen. De voorwaarden voor 
Tozo 4 blijven hetzelfde. U vraagt dit aan bij uw gemeente.

Meer informatie
Bekijk de uitgebreide informatie op onze website https://www.tholen.nl/product/tijdelij-
ke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo.

KOSTELOZE VERSTREKKING VOG 

TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING 
ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (TOZO4).

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Tholen maken bekend dat zij de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen:

• Sint Philipsland - Schelpkreekstraat 7: het 
bouwen van een aanbouw aan de zijkant 
van de woning (ontvangen op 30 maart 
2021).

• Sint-Annaland - Hoenderweg 95: het plaat-
sen van een overkapping (ontvangen op 29 
maart 2021).

• Sint-Annaland - Ceciliaweg 4: het bouwen 
van een magazijn en kantoor (ontvangen 
op 30 maart 2021).

• Sint-Maartensdijk - Provincialeweg 60: het 
realiseren van een theetuin en een B&B 
(ontvangen op 28 maart 2021).

• Tholen - Postweg 3a: het plaatsen van een 
erfafscheiding (ontvangen op 26 maart 
2021).

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

• Sint-Annaland - Nieuwlandseweg 18: het 
uitbreiden van een recreatiewoning (ver-
zonden op 29 maart 2021).

• Tholen - Voorerf  26: het plaatsen van een 
overkapping en een schutting (verzonden 
op 26 maart 2021).

• Tholen - Slabbecoornweg 11: het bouwen 

van een luifel en een laadkuil (verzonden 
op 30 maart 2021).

• Tholen - Ceresweg: het gewijzigd uitvoeren 
van een camerasysteem t.b.v. een zonne-
park (verzonden op 29 maart 2021).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Tholen maken bekend dat zij melding in-
gevolge het Besluit algemene regels voor in-
richtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) 
hebben ontvangen voor het veranderen van 
de activiteiten binnen de inrichting gelegen 
aan de Molenweg 29 te Oud-Vossemeer.

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
• Lokale Speeltuinbende Tholen
• Online informatiebijeenkomst 
 Toekomstig Tholen 13 april
• Start voorverkoop zwembadabonne-

menten en inschrijven zwemlessen
• Start actualisatie gemeentegids
• Sint-Maartensdijk krijgt nieuw, 
 groen hart

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

23 maart 2021

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Reizen naar het
buitenland 

Tot en met 15 mei geldt:

• Blijf in Nederland.

• Reis alleen voor ernstige
familieomstandigheden of
urgent werk dat echt niet
online kan.

Is je reis noodzakelijk? Controleer
voor je reis het actuele reisadvies
per land op
Nederlandwereldwijd.nl.

Reizen (terug) naar
Nederland

Vakantie in 
Nederland

• Als je binnen Nederland op
vakantie gaat, blijf dan
zoveel mogelijk op je
vakantieadres.

• Beperk het aantal contact -
momenten met andere
mensen.

• Ontvang thuis maximaal 
1 persoon per dag (excl.
kinderen t/m 12 jaar). 
Dat geldt ook op je
vakantieadres.

• Buiten geldt: groepen van
maximaal 2 personen of 
1 huishouden.

Reizen en vakanties
Elke reis verhoogt de kans op besmettingen of het meenemen van nieuwe varianten van het 

coronavirus naar Nederland. Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei.

Meer informatie:

 rijksoverheid.nl/reizen
of bel 0800-1351

• Vanaf 16 maart kunnen reizigers (van
13 jaar of ouder) uit een hoog-
risicogebied op twee manieren hun
testuitslag laten zien:
- Reizigers moeten een negatieve

NAAT(PCR)-test van maximaal 24
uur oud bij het aan boord gaan 
laten zien.

- Reizigers moeten een negatieve
sneltest van maximaal 24 uur oud
bij het aan boord gaan laten zien en
een negatieve NAAT(PCR)-test die
maximaal 72 uur oud is bij 
aankomst in Nederland laten zien.

• Ga bij terugkomst in quarantaine en
laat je testen op dag 5. Is de uitslag
negatief? Dan mag je uit quarantaine.

Meer informatie: 
Rijksoverheid.nl/checklist-inreizen.

Klachten? 
Blijf thuis.

Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke 
plekken.

.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels


