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WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Stavenisse - Rijkebuurtweg 1: het bouwen 
van een loods (ontvangen op 19 januari 
2021).

• Tholen - Hoogstraat 11: het wijzigen 
van de zijgevel (ontvangen op 17 januari 
2021).

Zij maken hebben de volgende omgevings-

vergunning, reguliere omgevingsprocedure, 
verleend voor het bouwen van een bijge-
bouw, Ceresweg 4, Tholen (verzonden op 21 
januari 2021).

KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders hebben een 
melding ingevolge het Besluit algemene re-
gels voor inrichtingen milieubeheer (Activi-
teitenbesluit) ontvangen voor de inrichting 
gelegen aan Oesterdam 3 te Tholen voor het 
realiseren van een brandstofinstallatie aan 
de waterkant met ondergrondse brandstof-
tank. 

KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders hebben een 
melding ingevolge het Besluit algemene re-
gels voor inrichtingen milieubeheer (Activi-
teitenbesluit) ontvangen voor de inrichting 
gelegen aan Stevinweg 6 te Tholen voor het 
bijplaatsen van ventilatoren bij de rookkana-
len.

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

• Avondklok

• Verduurzaam je monumentenpand

• Werkzaamheden Sint-Maartensdijk
en Oud-Vossemeer

OP WWW.THOLEN.NL:

12 januari 2021

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Reizen naar het
buitenland 

Tot en met 31 maart geldt:

• Blijf in Nederland.

• Boek geen reis voor deze
periode.

• Reis alleen voor ernstige
familieomstandigheden of
urgent werk dat echt niet online
kan. 

Is je reis noodzakelijk? Controleer voor
je reis het actuele reisadvies per land op
Nederlandwereldwijd.nl.

Reizen (terug) naar
Nederland

• Reizigers moeten een negatieve
coronatestuitslag hebben. Dit
geldt voor:
- alle reizigers van 13 jaar en

ouder.
- vervoer per vliegtuig, boot,

trein en bus.

• Kom je terug uit een gebied met
een oranje reisadvies? Ga 10
dagen in thuisquarantaine. Ook
bij een negatieve coronatest -
uitslag.

Uitzonderingen en meer informatie:
Rijksoverheid.nl/testverklaring

Vakantie in 
Nederland

• Als je binnen Nederland op
vakantie gaat, blijf dan zoveel
mogelijk op je vakantieadres.

• Beperk het aantal contact -
momenten met andere mensen.

• Ontvang thuis maximaal 2
personen per dag (excl. kinderen
t/m 12 jaar). Dat geldt ook op je
vakantieadres.

• Buiten geldt: groepen van
maximaal 2 personen of 
1 huishouden.

Reizen en vakanties
Het coronavirus verspreidt zich snel in Nederland en veel andere landen. 
Houd je aan de volgende maatregelen en voorkom verdere verspreiding:

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Is het druk? Ga dan weg.
Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaak je handen.
Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Houd je altijd aan de basisregels:

Heb je klachten?

Blijf in thuis-
quarantaine.

Ontvang geen
bezoek.

Laat je testen.

Meer informatie:

 rijksoverheid.nl/reizen
of bel 0800-1351


