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WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning ontvangen:

• Oud-Vossemeer - Vrijberghsedijk 2: het 
bouwen van een agrarische bedrijfsloods 
(ontvangen op 13 januari 2021).

• Poortvliet - Zandpad: het bouwen van een 
loods (ontvangen op 23 november 2020).

• Scherpenisse - Geertruidaweg 32: het 
kappen van een boom (ontvangen op 9 
januari 2021).

• Sint-Annaland - Kromsteven: het bouwen 
van een 2 onder 1 kapwoning (ontvangen 
op 30 december 2020).

• Sint-Annaland - De Casembrootstraat 4 
en 6: het aanpassen van een dakkapel 
(ontvangen op 5 januari 2021).

• Sint-Maartensdijk - Haven 13: het bouwen 
van een aanbouw (ontvangen op 6 januari 
2021).

• Sint-Maartensdijk - Kastelijnsweg 22: het 
plaatsen van zonnepanelen (ontvangen op 
4 januari 2021).

• Stavenisse - Stoofdijk 73: het bouwen 
van een opbouw (ontvangen op 5 januari 
2021).

• Tholen - Secretaris Labanstraat 23: het 
plaatsen van een dakkapel op zijdakvlak 
woning (ontvangen op 12 januari 2021).

• Tholen - Schietbaan 2: het aanbrengen 

van gevelreclame (ontvangen op 12 janu-
ari 2021).

• Tholen - Touwslagersdreef  35: het intern 
verbouwen van een woning (ontvangen op 
14 januari 2021).

Zij hebben een omgevingsvergunning, re-
guliere voorbereidingsproceduren, verleend 
voor het bouwen van een loods, Puitsedijk 
1, Tholen (verzonden op 15 januari 2021).

KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders hebben een 
melding ingevolge artikel 4, lid 3  van het 
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 
hebben ontvangen van A. van Tilburg B.V., 
Stoofweg 9 te Nieuw-Vossemeer voor de in-
zet van een mobiele puinbreekinstallatie op 
het werk aan de Krabbenkreekweg (werkha-
ven) te Sint Philipsland. De werkzaamheden 
vinden plaats in de periode van 25 januari 
2021 tot en met 5 februari 2021 tussen 
7:00 uur en 18:00 uur.

KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders hebben een 
melding ingevolge het Besluit algemene re-
gels voor inrichtingen milieubeheer (Activitei-
tenbesluit) ontvangen voor het bouwen van 
een nieuwe machineberging op de locatie 
gelegen aan de Korte Zandweg te Poortvliet.

KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders hebben een 
melding ingevolge het Besluit algemene re-
gels voor inrichtingen milieubeheer (Activi-
teitenbesluit) ontvangen voor de inrichting 
gelegen aan de Oude Zeedijk 10 te Sint-
Annaland.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Tholen maken bekend dat zij een 
omgevingsvergunning hebben verleend voor 
de actualisatie van de PGS, voor de inrich-
ting gelegen aan de Keetenweg 4 te Stave-
nisse. In de omgevingsvergunningen zijn 
geen wijzigingen aangebracht ten opzichte 
van het ontwerp.

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op maan-
dag 25 januari om 9:30 uur. In verband met 
de maatregelen ter bestrijding van het coro-
navirus vergaderen de commissieleden via 
een digitale verbinding. In de vergadering 
worden aanvragen omgevingsvergunning 
en vooroverlegplannen behandeld. Als 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 cluster 
Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving 
(telefoonnummer 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. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

• Coronavirus laatste nieuws 
• Burgemeester live bij Omroep Tholen
• Word stembureaulid
• Gemeente Tholen zegt: ‘Statiegeld op blikjes, Yes We Can!’
• Wet toeristische verhuur van woonruimte
• Geplande oefeningen Koninklijke Marine

OP WWW.THOLEN.NL:

  
 
  
 

Winkelen en boodschappen doen
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, blijven we in lockdown en zijn 

niet-essentiële winkels tot en met in ieder geval 9 februari gesloten.

Veilig winkelen

Klachten of in quarantaine? 
Blijf thuis

Houd afstand en draag een 
mondkapje

Bereid je voor, maak een 
boodschappenlijstje

Winkel ’s ochtends of 
doordeweeks

Ga alleen en vooral naar 
winkels dichterbij huis

 .

Gesloten

Niet-essentiële winkels
Bezorgen blij� wel mogelijk

Niet-medische contactberoe-
pen, zoals kappers en 
beautysalons

Sluitingstijden

Winkels sluiten uiterlijk om 
20.00 uur, behalve winkels die 
overwegend levensmiddelen 
verkopen

Geen alcoholverkoop na 
20.00 uur

Bestellen en a�alen

Doe-het-zelf-zaken, zoals 
bouwmarkten

A�alen is niet toegestaan. 
Uitgezonderd zijn:

Winkels voor diervoeding van 
hobbymatig gehouden 
landbouw huisdieren

Eten en drinken in horeca   

Bibliotheken

Wat is nog wel open?

Winkels hoofdzakelijk gericht 
op (meer dan 70% van omzet):

•  Levensmiddelen: eten en drinken

•  Drogisterijartikelen: zel�ulpgenees-           
    middelen, persoonlijke verzorgings- 
    artikelen (exclusief cosmetica en 
    parfums) en schoonmaakmiddelen

•  Diervoeding  en -benodigdheden.

•  Apotheken

•  Opticiens en audiciens

•  Thuiszorgwinkels

•  Wasserijen en stomerijen

•  Groothandels (business-to-business)

•  Winkels buiten voor uitsluitend 
    bloemenverkoop

•  Tankstations   

Warenmarkten voor levensmiddelen   

             Functies bij winkels:

•  Servicepunten voor het ontvangen en 
    verzenden van brieven en postpak-
    ke�en

•  Locaties voor reparatie en onderhoud, 
    zoals schoenmaker en autogarages. 
    Verkoop is niet toegestaan.

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/winkelen

            Zakelijke dienstverlening, zoals:

Banken, makelaars en notariskantoren 
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