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WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Sint-Annaland – moestuin achter Weststraat 
25: het plaatsen van een berging/kippenhok 
(ontvangen op 4 februari 2021).

• Sint-Maartensdijk – Provincialeweg 23: het 
vervangen van een schutting en het vergroten 
van een de garage (ontvangen op 31 januari 
2021).

• Tholen – Ceresweg: het gewijzigd uitvoeren 
van een camerasysteem t.b.v. een zonnepark 
(ontvangen op 2 februari 2021).

• Tholen – Oesterdam: het bouwen van 22 re-
creatiewoningen (ontvangen op 29 januari 
2021).

• Tholen – Voorerf  26: het plaatsen van een 
overkapping en een schutting (ontvangen op 
30 januari 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, 
reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:

• Oud-Vossemeer – t.h.v. Molenweg 27 en 29: 
het kappen van 2 essen (verzonden op 29 ja-
nuari 2021).

• Oud-Vossemeer – t.h.v. Secretaris Rijstenbil-
straat 29: het kappen van 1 den  (verzonden 
op 29 januari 2021).

• Oud-Vossemeer – Hiksedijk 10: het bouwen 
van een veranda en berging (verzonden op 29 
januari 2021).

• Poortvliet – Molenstraat 44: het verplaatsen 
van een aircounit (verzonden op 2 februari 
2021).

• Sint Philipsland – t.h.v. Zijpestraat 16: het 
kappen van 1 els  (verzonden op 29 januari 
2021).

• Sint Philipsland – t.h.v. Eendrachtstraat 23: 
het kappen van 1 es (verzonden op 29 januari 
2021).

• Sint-Annaland – Steenblokweg 6: het uitbrei-
den van een tuinbouwkas (verzonden op 29 
januari 2021).

• Sint-Annaland – Oude Zeedijk 10: het bouwen 
van diverse bouwwerken (verzonden op 29 ja-
nuari 2021).

• Sint-Maartensdijk – Kastelijnsweg 2a: het 
kappen van 1 sierpeer (verzonden op 29 janu-
ari 2021).

• Sint-Maartensdijk – t.h.v. Bloemenlaan 183 
en 187: het kappen van 2 iepen (verzonden 
op 29 januari 2021).

• Stavenisse – Buurtweg 18: het bouwen van 
een woning met bijgebouw (verzonden op 1 
februari 2021).

• Stavenisse – t.o. Boswei 8 en 10: het kappen 
van 2 meelbessen (verzonden op 29 januari 
2021).

• Stavenisse – Schoolstraat 1: het kappen van 1 
linde (verzonden op 29 januari 2021).

• Tholen – Grindweg 27 t/m 49 (oneven), Ko-
ningin Wilhelminastraat 1,3,4 en 6 en Konin-
gin Julianastraat 4: het renoveren van 17 wo-
ningen (verzonden op 3 februari 2021).

• Tholen – Oudelandsedijk 2a: het plaatsen van 
een mantelzorgunit (verzonden op 2 februari 
2021).

• Tholen – Kotterstraat 61 t/m 71 (oneven): het 
bouwen van 6 woningen (verzonden op 1 fe-
bruari 2021).

Kijk voor uitgebreide informatie over inzage-
periodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, in-
werkingtreding 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. 

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

• Coronavirus laatste nieuws 
• Burgemeester live bij Omroep Tholen
• Komende periode blijft het winters weer
• Online enquête over toegankelijkheid gebouwen en omgeving
• Prijsverhoging pasfoto’s maken
• Gemeente Tholen nodigt zelfstandige ondernemers uit voor gesprek

OP WWW.THOLEN.NL:

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Bestuurszaken op woensdag 
3 maart, aanvang 19.30 uur, digitaal. 
De vergadering wordt uitgezonden via het YouTube kanaal van Omroep Tholen.

Bespreekstukken:

• Voorstel om de VZG-richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2022 van de 
gemeenschappelijke regelingen, waaraan Zeeuwse gemeenten deelnemen, te 
onderschrijven.

• Voorstel tot het ter beschikking stellen van een hoger investeringskrediet van 
€ 2.000.000,- voor de Brede School Sint-Maartensdijk en de (netto) financiële 
consequenties hiervan mee te nemen in de voorjaarswijziging 2021 en de ka-
dernota 2022.

• Voorstel Project zwembad Haestinge.

Eigen initiatief commissie:

• Stuurgroep Regionale Energiestrategie – Beantwoording moties gemeente Tho-
len

 (Terugverwezen vanuit gecombineerde vergadering commissie Ruimte en Sa-
menleving 12 januari 2021  –  lijst ingekomen stukken op verzoek van de heer 
J.J. van ’t Hof  namens fractie ABT)

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht. Hiervoor kunt u zich rich-
ten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl. Aanmelding moet vóór 12.00 uur op 
de dag van vergadering binnen zijn.

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

COMMISSIE BESTUURSZAKEN VERGADERT

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/winkelen

of bel 0800-1351

Bestellen en afhalen bij winkels
Het kabinet wil het bestellen en afhalen van producten bij niet-essentiële winkels 

per 10 februari mogelijk maken. Hoe werkt het?

2 februari 2021

5.   Winkelpersoneel zet
de bestelling klaar en
je haalt dit op bij de
winkel.

4.   Kom in je eentje de
bestelling ophalen.
Alleen als je
klachtenvrij bent, kan de
bestelling worden afgehaald.

3.   De afspraak bevestiging
bevat alle praktische
informatie voor het
veilig en vlot afhalen van de
bestelling. Afhalen kan alleen
binnen het afgesproken tijdslot. 

2.   Je ontvangt een
bevestiging met een
tijdslot wanneer de
bestelling op te halen is. Er zit
minimaal een dagdeel (4 uur)
tussen bestellen en ophalen.

1.    Doe op afstand thuis
een (online)
bestelling bij een
winkel of een locatie met een
winkelfunctie.

6.   Betalen doe je thuis
vooraf, achteraf of
zoveel mogelijk
contactloos bij het afhalen.

Heb je klachten?

Blijf in thuisquarantaine.

Ontvang geen bezoek.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? 
Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

.


