
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Tholen maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen:

• Poortvliet - Kadijk: het aanleggen van na-
tuurvriendelijke oevers (ontvangen op 8 
november 2021).

• Poortvliet - Julianastraat 13: het plaatsen 
van een airco unit (ontvangen op 3 novem-
ber 2021).

• Sint-Maartensdijk - Lageweg 1: het star-
ten van een lasbedrijf  (NED) (ontvangen 
op 9 november 2021).

• Sint-Maartensdijk - Sportlaan 4: het uit-
breiden van een opslagruimte (ontvangen 
op 5 november 2021).

• Stavenisse - Buurtweg 18: het wijzigen 
van de voorgevel (ontvangen op 5 novem-
ber 2021).

• Tholen - Tichelaarsweg en Postweg: het 

aanleggen van natuurvriendelijke oevers
 (ontvangen op 8 november 2021).
• Tholen - Kreeftenstraat 32: het wijzigen 

van de voorgevel (ontvangen op 9 novem-
ber 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend (reguliere voorbereidings-
procedure):
• Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 11: 

het plaatsen van een berging (verzonden 
op 8 november 2021).

• Sint-Annaland - Spinnaker 34: het bouwen 
van een schuur en het plaatsen van een 
erfafscheiding (verzonden op 11 novem-
ber 2021).

• Sint-Annaland - Stoofweg 6: het plaatsen 
van tijdelijke units (verzonden op 9 no-
vember 2021).

• Sint-Maartensdijk - Bloemenlaan 1a: het 
plaatsen van een tijdelijke huisvesting ten 
behoeve van de school (verzonden op 12 
november 2021).

• Tholen - Oesterdam (nabij Bergs-

ediepsluis): het aanleggen van een en-
tree- en informatiepunt (verzonden op 8 
november 2021).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Tholen 
maken bekend dat zij de volgende melding 
op grond van het Activiteitenbesluit milieu-
beheer hebben ontvangen voor:

• De locatie gelegen aan de Burgemeester 
Van Boeijenstraat 62 te Tholen.

WELSTANDSCOMMISSIE 

De welstandscommissie vergadert op de 
maandagen in de even weken. Aanvang: 
9:30 uur. De vergaderingen zijn afwisselend 
fysiek of  digitaal. Op de agenda staat de be-
handeling van aanvragen omgevingsvergun-
ning (openbaar) en vooroverlegplannen (niet 

openbaar). De agenda is vanaf  donderdag 
voorafgaand aan de vergadering op te vra-
gen bij het cluster Vergunningen en Handha-
ving van Team Ruimte, (telefoon 14 0166).

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

• Coronavirus laatste nieuws

• Viraline HealthCheckCenter gaat 
 Testen voor Toegang in Tholen

• Snoeiplan 2021/2022

• Asfaltonderhoud in verschillende kernen

• Prehistorische boerderij en sieraden 
 opgegraven bij Poortvliet

• Een emmer vol energiebesparende 
 producten voor huurders

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Onderwerpen van de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 9 december, aan-
vang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Grafmonument van Hieronymus van Tuyll van Serooskerken:
 a. Het verlenen van een bijdrage van € 30.000,- voor de restauratie van het grafmonu-

ment van Hieronymus van Tuyll van Serooskerken in het kerkgebouw van de Hervormde 
Gemeente Stavenisse.

 b. Het aanwijzen van de Hervormde Gemeente Stavenisse als goedgekeurde derde partij 
in het kader van artikel 3, eerste lid, van het thans geldende treasurystatuut gemeente 
Tholen.

• Voorstel tot vaststelling van de slotwijziging programmabegroting 2021, inclusief  de 
hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen voor het jaar 2022.

• Voorstel 1e Begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland.
• Voorstel tot het vaststellen van de nieuwe financiële verordening ex. artikel 212 Ge-

meentewet en de nieuwe controleverordening ex. artikel 213 Gemeentewet, onder ge-
lijktijdige intrekking van de huidige financiële verordening en de huidige controleveror-
dening.

• Gemeentelijke belastingen 2022 gemeente Tholen:
 a. Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen (woonlasten) per 1 januari 

2022 door middel van vaststelling van de belastingverordeningen.
 b. Voorstel tot aanpassing van de overige gemeentelijke belastingen en retributies per 1 

januari 2022 door middel van vaststelling van de diverse verordeningen.
• Voorstel tot het geven van een reactie op het ontwerp-Meerjarenbeleidsplan 2022- 2025 

van de Veiligheidsregio Zeeland.
• Voorstel om de 2e bestuursrapportage 2021 van de Veiligheidsregio Zeeland voor ken-

nisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen tegen de 3e begrotingswijziging 
2021.

• Voorstel nieuwe Wet Inburgering 2022.
• Voorstel om de Beleidsvisie Zorglandschap 2022-2026 vast te stellen.
• Voorstel tot vaststelling van het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol gemeente Tho-

len 2022-2025.
• Voorstel om geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de 2e wijziging van de pro-

grammabegroting 2021 van het Samenwerkings-verband Welzijnszorg Oosterschelde-
regio.

• Financiële stukken GR GGD Zeeland:
 a. Bestuursrapportage 2021 GGD Zeeland inclusief  begrotingswijzigingen. 
 b. Voorstel 3de begrotingswijziging 2022 GR GGD.
 c. Voorstel 4de begrotingswijziging 2022 GR GGD.
• Voorstel om de Regionale Mobiliteitsstrategie: Zeeland Slim en Duurzaam Bereikbaar 

vast te stellen.
• Voorstel om in te stemmen met de verlenging van het verwerkingscontract huishoude-

lijk restafval voor de komende 5 jaar. Hierbij blijft de gemeente Tholen het PMD-verpak-
kingsafval (Plastic Metaal verpakkingen en Drankenkartons) bij de bron scheiden.

• Voorstel tot vaststelling van de Zeeuwse Regionale Structuur Warmte en de Transitievi-
sie Warmte 2021.

• Voorstel om de uitgifteprijzen van woning-bouwgrond, bedrijfsgrond en snippergroen 
voor 2022 vast te stellen.

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

DE GEMEENTERAAD VERGADERT

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Strengere coronamaatregelen
Om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere druk op de zorg 

te voorkomen, gelden per 13 november strengere coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn erop gericht 
het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

Klachten? Blijf thuis 
en laat je direct testen, ook
als je gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Schud geen handen..

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Luchten

Deze maatregelen blijven gelden:Nieuwe maatregelen per 13 november:

Sport

Geen publiek bij sport.

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van
anderen.

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag. Kinderen t/m 
12 jaar zijn uitgezonderd.

Werk thuis, tenzij het echt niet
anders kan.

Evenementen en kunst en cultuur

Evenementen niet toegestaan na
18.00 uur. Voorstellingen kunst en
cultuur, zoals in theaters, bioscopen 
en concertzalen, zijn uitgezonderd.

Maximaal 1250 personen per 
ruimte. 

Vaste zitplaats verplicht.
Doorstroomevenementen en
doorstroomlocaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst -
verlening, zoals kledingwinkels en
kappers, dicht om 18.00 uur.

Essentiële winkels, zoals super -
markten, dicht om 20.00 uur.

Hier heb je een corona-
toegangsbewijs nodig

•     Horeca.
•     Evenementen.
•     Kunst en cultuur.
•     Kunst- en cultuurbeoefening op locatie

vanaf 18 jaar.
•     Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Hier draag je een 
mondkapje

•     In het openbaar vervoer.
•     Op plekken rond het openbaar vervoer.
•     In het personenvervoer, zoals taxi’s.
•     Op vliegvelden en in vliegtuigen.
•     In publieke binnenruimtes.
•     In het mbo en hbo en op de universiteit.
•     Bij contactberoepen.

Reizen

•     Vermijd drukte onderweg en reis buiten
de spits.

12 november 2021

Horeca

Horeca, zoals cafés en restaurants,
dicht om 20.00 uur. Afhalen en laten
bezorgen zijn uitgezonderd.

Vaste zitplaats verplicht.

Recreatie

Recreatie, zoals pretparken, 
dieren tuinen en sauna’s, dicht om
18.00 uur.

Onderwijs

In mbo en hbo en op de universiteit
maximaal 75 studenten per ruimte.

.


