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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:

• Sint Philipsland - Zuiddijk 60: het plaat-
sen van een schutting (ontvangen op 20 
augustus 2021).

• Sint-Maartensdijk – Natuurgebied De 
Pluimpot: het kappen van essen vanwege 
essentaksterfte (ontvangen op 19 augus-
tus 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend (reguliere voorbereidings-
procedure):
• Oud-Vossemeer - Raadhuisstraat 15: het 

wijzigen van de voorgevel (verzonden op 
23 augustus 2021).

• Tholen - Simon Lindhoutstraat 1b t/m 1k: 

het verbouwen van een kantoorpand tot 9 
wooneenheden

 (verzonden op 25 augustus 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend (uitgebreide voorberei-
dingsprocedure):
• Oud-Vossemeer – Veerstraat 14: het bou-

wen van een woning met bijgebouwen

Besluit vergunning archeologisch rijksmo-
nument
De Minister van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap hebben een vergunning verleend 
voor het wijzigen van een archeologisch 
rijksmonument (Rijksmonumentnummer 
532468/Tholen Reimerswaal/Speelmans-
platen):
• het aanvullen van de bestaande kreukel-

berm met stortsteen op het perceel met 
de kadastrale aanduiding Tholen K 354 
(Oesterdam) te Tholen. 

BEKENDMAKINGEN 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
Paasdijkweg fase 2, Poortvliet
Het plangebied ligt in de uiterste zuidoost-
hoek van de woonkern Poortvliet. Aan de 
oostzijde wordt de grens gevormd door de 
Paasdijkweg. De zuidelijke grens van het 
plangebied wordt gevormd door de kavel-
grenzen aan de Lageweg.
Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.
bpPaasdwegfase2PVl-VG02

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
• Veiligheidsmonitor
• Wegwerkzaamheden A59 richting 
 Roosendaal van 3 t/m 6 september 

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/basisregels

of bel 0800-1351 

Basisregels voor iedereen
De basisregels helpen om besme�ing van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. 

Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand houden, testen en thuisblijven 

bij klachten, en zorgen voor voldoende frisse lucht, worden minder mensen besmet.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Was vaak en goed je 
handen.

Schud geen handen.

Wassen

Geef elkaar de ruimte.

Houd 1,5 meter afstand.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Afstand

Ontvang geen bezoek.

Klachten? Blijf thuis en 
laat je direct testen.

Blijf thuis tot je de 
testuitslag weet.

Testen

Zet ramen of ventilatie-
roosters open.

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Laat een huis of gebouw 
goed doorluchten.

Lucht

.

.


