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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. 

GEMEENTE
NIEUWS

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning ontvangen:

• Oud-Vossemeer - Secretaris Rijstenbil-
straat 28: het plaatsen van een schutting 
(ontvangen op 18 september 2021)

• Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 11: 
het plaatsen van een berging en erfaf-
scheiding (ontvangen op 24 september 
2021).

• Oud-Vossemeer - Coentjesweg 8: het bou-
wen van een woning (ontvangen op 23 
september 2021).

• Scherpenisse - Geertruidaweg 50: het 
plaatsen van een zwembad (ontvangen op 
15 september 2021).

• Sint Philipsland - Oostdijk 34: het verbou-
wen van een woning (ontvangen op 28 
september 2021).

• Sint Philipsland - Zijpestraat 7: het wij-
zigen van de voorgevel (ontvangen op 24 
september 2021).

• Sint-Annaland - Spinnaker 34: Bouw 
schuur Spinnaker 34 (ontvangen op 28 
september 2021).

• Sint-Maartensdijk - Bloemenlaan 3: het 
plaatsen van een tijdelijke huisvesting ten 
behoeve van de school (ontvangen op 28 
september 2021).

• Sint-Maartensdijk - Pierhoekseweg 1: het 
plaatsen van zonnepanelen (ontvangen op 
26 september 2021).

• Stavenisse/Sint-Maartensdijk - van de 
Buurtweg naar de Nijverheidsweg: het 
aanleggen van een middenspaningskabel 
(ontvangen op 14 september 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunnin-
gen verleend (reguliere voorbereidingsproce-
dure):
• Oud-Vossemeer - Veerstraat 18: het plaat-

sen van een dakkapel (verzonden op 28 
september 2021).

• Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 5: 
het plaatsen van een berging met overkap-
ping (verzonden op 29 september 2021).

• Sint-Annaland - Havenweg 14 t/m 52: het 
wijzigen van een appartementengebouw 
(recreatie) (verzonden op 27 september 
2021).

• Sint-Annaland - Spinnaker 30: het plaat-
sen van een gevelkozijn (verzonden op 29 
september 2021).

• Sint-Maartensdijk - Jacoba van Beieren-
straat 16 t/m 22 (even), 38 en 40 + Hoge-
weg 20a en 22: het bouwen van 8 wonin-
gen (verzonden op 30 september 2021).

• Sint-Maartensdijk - Oude Sint-Annaland-
seweg 1: het restaureren van een monu-
mentale boerderij (Grote Muiterij) (ver-
zonden op 29 september 2021).

• Stavenisse - Spuihaven 3: het bouwen van 
een boothuis (verzonden op 28 september 
2021).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Tholen ma-

ken bekend dat zij de volgende melding in-
gevolge het Besluit algemene regels voor in-
richtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) 
hebben ontvangen voor:

• het uitbreiden van de inrichting, gelegen 
aan de Slabbecoornweg 43 te Tholen.

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert maandag 
20 oktober 2021 om 9:30 uur. Deze verga-
dering is digitaal. In de vergadering worden 
aanvragen omgevingsvergunning en voorover-
legplannen behandeld. Indien het noodzake-
lijk is zal de commissie contact opnemen 
met aanvragers voor een toelichting op een 
bouwplan. De agenda is vanaf  donderdag 
voorafgaand aan de vergadering op te vragen 
bij het cluster 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
• Tijdelijke aanpassing van de bijstand
 voor zelfstandigen (Bbz)
• Meedenken en praten met het 
 nieuwe provinciale grondbeleid

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Bent u een vrijwilligersorganisaties in 
de gemeente Tholen die niet kan vol-
doen 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 van de volgende voorwaarden:
• De vrijwilligersorganisatie kan aanto-

nen dat deze niet in aanmerking komt 
voor de Regeling Gratis VOG.

• De vrijwilligersorganisatie kan aanto-
nen 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 beper-
king.

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

KOSTELOZE 
VERSTREKKING VOG 

140166

gemeente@tholen.nl

www.tholen.nl

GEMEENTE THOLEN BIEDT ONDERSTEUNING AAN ONDERNEMERS

Vraagt u zich als getroff en ondernemer af hoe u nu verder 
moet? Gemeente Tholen blijft ondernemers op verschillende 
manieren ondersteuning bieden nu aanvragen voor de 
fi nanciële steunmaatregelen als Tozo en TONK per 1 oktober 
2021 niet meer in te dienen zijn. Heeft u als zelfstandig 
ondernemer fi nanciële ondersteuning nodig? Dan kunt u 
bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen op de website 
van de gemeente. Ook kan gemeente Tholen u juiste en 
passende hulp bieden bij het zoeken naar een oplossing 
voor (fi nanciële) problemen, bij het versterken van uw 
onderneming of bij het onderzoeken van uw kansen op de 
arbeidsmarkt. 

www.tholen.nl/inwoners/laag-inkomen-en-uitkering

De samenleving is inmiddels weer open waardoor het belangrijk is dat u zich als ondernemer voorbereidt op de toekomst. 
U zult zich als ondernemer afvragen of u op de huidige manier uw bedrijf kunt voorzetten of dat u alle rekeningen wel kunt 
betalen. De gemeente Tholen kan u hierbij ondersteuning bieden in de vorm van fi nanciering, coaching, om- en bijscholing, 
hulp bij schulden of het zoeken naar een baan. Samen met een bedrijfsadviseur wordt uw situatie in kaart gebracht, een 
diagnose gesteld en gekeken naar de toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf. U kunt hiervoor op de website van de 
gemeente Tholen een aanvraag indienen.

Tijdelijk soepele voorwaarden Bbz

Om uw bedrijf draaiende te houden of om uw gezin 
te onderhouden, kan de bijstand voor zelfstandigen 
(Bbz) nodig zijn. Per 1 oktober 2021 zijn de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en 
de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) 
stopgezet. 

Om ondernemers, die inkomensondersteuning nodig 
hebben, tegemoet te komen, zijn de voorwaarden voor de 
bijstand levensonderhoud voor zelfstandigen versoepeld 
tot 1 januari 2022. Zo worden aanvragen met terugwerkende 
kracht tot maximaal twee maanden mogelijk en komt de 
vermogenstoets te vervallen. Wel toetsen we uw bedrijf op 
levensvatbaarheid, moet u bewijsstukken en cijfermateriaal 
aanleveren en moet uw administratie op orde zijn.

Deze tijdelijke versoepeling van de regels gelden alleen 
voor nieuwe aanvragen Bbz. Als u voor 1 oktober 2021 al 
Bbz levensonderhoud ontving gelden deze regels niet. 

De aanpassingen in het Bbz gelden ook niet voor leningen 
voor bedrijfskapitaal. Voor het bedrijfskapitaal is uw zakelijk 
en privévermogen van belang. 

Het maximumbedrag dat u aan bedrijfskapitaal in 2021 
kunt lenen is: 

• € 205.410 als u al een bedrijf heeft; en 

• € 37.817 als u een bedrijf wilt starten. 

Over de lening betaalt u 8% rente. De gemeente maakt 
afspraken met u over de afl ossing van het bedrijfskrediet. 
Die gaan over de hoogte van het maandelijkse 
afl ossingsbedrag en de tijd die u krijgt om af te lossen. Dat 
kan maximaal 10 jaar zijn.


