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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. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning ontvangen:

• Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 3: 
het bouwen van een schuur met schutting 
(ontvangen op 6 september 2021).

• Poortvliet - Stoofstraat 12: het verwijderen 
van een draagmuur (ontvangen op 9 sep-
tember 2021).

• Scherpenisse - Wulpdal: het bouwen van 
7 recreatiewoningen (ontvangen op 6 sep-
tember 2021).

• Scherpenisse - Scaldisstraat 23: het 
plaatsen van 2 airco’s (ontvangen op 7 
september 2021).

• Sint-Annaland - Bezaan: het bouwen van 
een woning (ontvangen op 7 september 
2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend (reguliere voorbereidings-
procedure):
• Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 9: 

het plaatsen van een erfafscheiding (ver-
zonden op 10 september 2021).

• Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 60: 
het bouwen van een berging/overkapping 
(verzonden op 8 september 2021).

• Oud-Vossemeer - Coentjesweg 14: het 
bouwen van een woning (verzonden op 7 
september 2021).

• Scherpenisse - Platteweg 20: het wijzigen 
van de gevels (verzonden op 7 september 

2021).
• Sint-Maartensdijk - Oosterscheldestraat 

3: het kappen van 4 bomen en het kande-
laberen 6 bomen (verzonden op 07 sep-
tember 2021).

• Stavenisse - Buurtweg 49: het plaatsen 
van een dakkapel (verzonden op 6 sep-
tember 2021).

• Tholen - Hoogstraat 18: het uitbreiden van 
een bovenwoning (verzonden op 9 sep-
tember 2021).

• Tholen - Spin 29: het plaatsen van een 
dakserre (verzonden op 8 september 
2021).

• Tholen - Spin 20: het realiseren van een 
dakterras (verzonden op 7 september 
2021).

• Tholen - Slabbecoornweg 51: het plaatsen 
van een tijdelijke kantoorunit (verzonden 
op 6 september 2021).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Tholen 
maken bekend dat zij de volgende meldin-
gen ingevolge het Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteiten-
besluit) hebben ontvangen voor:
• Zurenhoekseweg 1 te Sint-Maartensdijk.
• Nieuweweg 6 te Poortvliet.
• Langeweg 62c te Sint Philipsland.
• Gaaswijck 7 te Poortvliet.

BEKENDMAKING

Het college van burgemeester en wethou-

ders van Tholen maken bekend dat zij van 
plan zijn de raad te adviseren de ‘Nota bo-
dembeheer inclusief  bodemkwaliteitskaart 
voor wegbermen’ vast te stellen.

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 com-
missieleden via een digitale verbinding. In 
de vergadering worden aanvragen omge-

vingsvergunning en vooroverlegplannen be-
handeld. 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 clus-
ter Vergunningen en Handhaving van Team 
Ruimte, (telefoon 14 0166).  

Kijk voor uitgebreide informatie over inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakingen 
op onze website.

• Coronavirus laatste nieuws
• Gemeente Tholen werkt aan een visie over de toekomst
• Blauwalg in het Zoommeer
• Rookvrije zones in en rond gemeentelijke gebouwen
• Onbetrouwbare poging tot verkoop online vermelding in digitale gemeentegids
• West-Brabantse gemeenten en Tholen willen met online talkshow ondernemers wape-

nen tegen cybercrime

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Onderwerpen van de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 7 oktober 2021, 
aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Voorstel ontvlechting Evides N.V. uit PZEM N.V.
• Voorstel tot instemming met wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Zeeland.
• Voorstel om de 1e bestuursrapportage 2021 van de Veiligheidsregio Zeeland voor ken-

nisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen tegen de 2e begrotingswijziging 
2021.

• Voorstel inzake continuering Overleg Zeeuwse Overheden (OZO).
• Voorstel jaarstukken 2020 en 3e en 4e begrotingswijziging 2021 GGD. 
• Voorstel 2e begrotingswijziging 2022 GGD t.b.v. Veilig Thuis. 
• Voorstel jaarstukken 2020 Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio.
• Voorstel tot vaststelling van de grondexploitatieberekening voor “Achter het Zwembad”.
• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Parkzone te Sint-

Maartensdijk.
• Voorstel om een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 810.000 voor de aan-

koop van grond aan de Rijksweg te Sint Philipsland.
• Voorstel Bestemmingsplan Welgelegen IV.
• Voorstel vaststellen Bestemmingsplan Oude Schoondorpseweg Poortvliet.
• Voorstel tot vaststelling van de erfgoedvisie.
• Klimaatadaptatie Strategie Zeeland.
• Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 

Tholen.
• Voorstel tot het nemen van een algemeen belangbesluit voor de haven van Stavenisse.
• Voorstel tot vaststelling Woonvisie 2021-2026.

Meer informatie over deze vergadering is terug te vinden op de website 
www.tholen.nl.

DE GEMEENTERAAD VERGADERT

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

Testen1,5 meter blijft een
veilige afstand.

Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Luchten

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs
Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden 
is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca, 

evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.

Horeca, zoals cafés, restaurants en sportkantines

Hier heb je per 25 september een 
coronatoegangsbewijs nodig:

Evenementen, zoals festivals, feesten en 
professionele sportwedstrijden

Buiten: geen maximaal aantal bezoekers.

Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal
bezoekers.

Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de
reguliere capaciteit. Toegestaan tot 0.00 uur.

Open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ‘s avonds.

Entertainment toegestaan.

Geen maximaal aantal bezoekers.

Kunst en cultuur, zoals poppodia, theaters en
bioscopen

Geen maximaal aantal bezoekers.

14 september 2021

Stap 1   Ga naar de CoronaCheck-app.

Stap 2   Login met DigiD of vul de ophaalcode in.

Stap 3   Haal je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs op.

Stap 4   Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke QR-code.
Dit is je coronatoegangsbewijs.

Stap 5   Toon je coronatoegangsbewijs en je identiteitsbewijs op
de locatie waar een corona toegangsbewijs verplicht is.

Zo werkt het coronatoegangsbewijs

Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar
CoronaCheck.nl/print.

Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24
uur van tevoren gratis testen via testenvoortoegang.nl.

Mondkapjesplicht

In het openbaar vervoer.

In het professioneel personenvervoer.

Op aangewezen plekken op vliegvelden en in vliegtuigen.

Thuiswerkadvies

Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.


