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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 9 december 2021

GEMEENTE THOLEN

26 november 2021

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.

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.

09DEC

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

Avondsluiting vanaf 17.00 uur
Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar.
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen.
Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Sint Philipsland - Lage Weide 3 en 5: het
bouwen van 2 vrijstaande woningen (ontvangen op 29 november 2021).
• Sint Philipsland - Prins Hendrikstraat 33:
het gewijzigd uitvoeren van een verleende
vergunning voor het vergroten van een woning (ontvangen op 26 november 2021).
• Sint-Annaland - Tolweg 1: het plaatsen van
een tijdelijke woonunit (ontvangen op 28
november 2021).
Zij hebben de volgende omgevingsvergun-

ningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Poortvliet - Burgemeet 54: het vernieuwen
van twee kozijnen in de voorgevel (verzonden op 29 november 2021).
• Scherpenisse - Maluslaan 24 t/m 28
(even): het bouwen van 3 bergingen (verzonden op 2 december 2021).
• Sint-Annaland – Bezaan 33: het bouwen
van een woning (verzonden op 29 november 2021).
• Sint-Maartensdijk - Oosterscheldestraat
21: het bouwen van een berging met overkapping (legalisatie) (verzonden op 2 december 2021).
• Sint-Maartensdijk - Markt 46: het wijzigen
van de voorgevel (verzonden op 30 november 2021).

Zij maken bekend dat zij hebben besloten
de beslistermijn van de volgende aanvraag
te verlengen met een termijn van maximaal
zes weken:

derdag voorafgaand aan de vergadering op
te vragen bij het cluster Vergunningen en
Handhaving van Team Ruimte, (telefoon 14
0166).

• Tholen - Oudelandsedijk 2d: het plaatsen
van een woonwagen (ontvangen op 21
september 2021).

Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen
op onze website.

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
behandeling van aanvragen omgevingsvergunning (openbaar) en vooroverlegplannen
(niet openbaar). De agenda is vanaf don-
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GEMEENTEHUIS THOLEN: Hof van Tholen 2 | 4691 DZ Tholen
Telefoon: 14 0166 | E-mail: gemeente@tholen.nl

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.

Donderdag 9 december 2021

OP WWW.THOLEN.NL:
• Coronavirus laatste nieuws
• Vernieuwde website gemeente
• Carilloncompositie ‘Amalia Achttien!’ in
Sint-Maartensdijk en Tholen
• Tijdelijke weg naar Brede School Tholen
toegankelijk

De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:
Algemeen
.

Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Ontvang thuis maximaal 4 personen
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer
op bezoek. Doe vooraf een zelftest.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd.
Werk thuis. Kan dat niet?
Houd op werk altijd 1,5 meter
afstand.
70-plus: beperk contact met
kinderen t/m 12 jaar.
Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Onderwijs
Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs,
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week
zelftesten.
• Mondkapje op de gang.

Vaste zitplaats verplicht.
Mondkapje bij verplaatsing.
Afhalen en laten bezorgen wel
mogelijk na 17.00 uur.

• Horeca.
• Evenementen.
• Kunst en cultuur.
• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Mondkapje verplicht:
Evenementen, kunst en cultuur,
dierenparken en pretparken
Dicht om 17.00 uur.

• Alle publieke binnenlocaties.
• Openbaar vervoer en stations.
• Bij verplaatsing waar coronatoegangsbewijs geldt.
• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroomevenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Horeca
Dicht om 17.00 uur.

Coronatoegangsbewijs:

Winkels en boodschappen

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Houd je aan de basisregels:
Wassen

Niet-essentiële winkels en dienstverlening dicht om 17.00 uur.
Essentiële winkels, zoals supermarkten, dicht om 20.00 uur.

Sport

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.

Afstand
.

Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Testen

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

Alle locaties dicht om 17.00 uur.
Geen publiek bij sport.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/corona
of bel 0800-1351

