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CONTACT
Gemeentehuis
Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide

Telefoon
14 0164

Openingstijden
Alleen op afspraak, geen vrije inloop
www.woensdrecht.nl/afspraak

Loket (Balie):
Maandag: 08.30-12.30 Alleen op afspraak
Dinsdag: 08.30-12.30 / 
13.00-16.30 / 17.30-20.00  Alleen op afspraak
Woensdag: 08.30-12.30 / 
13.00-16.30  Alleen op afspraak
Donderdag: 08.30-12.30  Alleen op afspraak
Vrijdag: 08.30-12.30  Alleen op afspraak

Receptie (alleen voor afhalen documenten 
en ZONDER afspraak):
Maandag: 08.30-17.00
Dinsdag: 08.30-17.00 / 17.30-20.00
Woensdag: 08.30-17.00
Donderdag: 08.30-17.00
Vrijdag: 08.30-12.30

Postadres
Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide

Digitaal
www.woensdrecht.nl
gemeente@woensdrecht.nl

@GemWoensdrecht

@GemWoensdrecht

www.facebook.com/GemeenteWoensdrecht

Contact college B&W
Via secretariaat (0164) 611103

Meldingen openbare ruimte

Online op www.verbeterdebuurt.nl/
gemeente/woensdrecht 
of via de app die gratis te downloaden is.

Openbare verlichting
Servicenummer voor storing 
aan openbare verlichting
088 - 39 66 477

(Dreigende) calamiteiten
Gemeentelijke communicatie 
via www.woensdrecht.nl 
of op Twitter @GemWoensdrecht
Ingesproken boodschap op 
calamiteiten infolijn 0800-0202010 

HOE WERKT DE GEMEENTERAAD?

Onlangs bracht groep 8 van basisschool 't Paviljoen uit Ossendrecht een bezoek aan het gemeente-
huis, waar zij van burgemeester Steven Adriaansen uitleg kregen over de werking van de gemeen-
teraad. Nadat de leerlingen eigen politieke partijen hadden opgericht, kregen zij direct het eerste 
voorstel om over te beslissen. Door de voor- en nadelen van het voorstel af te wegen, kwamen zij tot 
hun standpunten. Uiteindelijk is het voorstel afgewezen door de jonge raad.

Meer weten over de gemeenteraad? Kijk dan op: www.woensdrecht.nl/gemeenteraad

TUSSENSTAND NK TEGELWIPPEN 
2022 

Het NK tegelwippen is alweer een tijdje aan de 
gang. Tijd om te kijken hoe het ervoor staat. In 
totaal staat de teller op 504.010 gewipte tegels 
in Nederland. Woensdrecht heeft daar een bij-
drage aan geleverd van 6.886 tegels (gemeente-
lijke en particuliere initiatieven). Voorlopig staan 
we hiermee op een derde plaats in de categorie 
'kleine gemeenten'. Het NK duurt nog tot en met 
31 oktober, dus er is nog tijd om meer tegels te 
vervangen door groen.

Gaat u binnenkort uw tuin groener maken? Geef 
dit dan aan ons door en ontvang een tuinbon ter 
waarde van €20. Op=op! De voorwaarden zijn 
terug te lezen op: 
www.woensdrecht.nl/nk-tegelwippen

4E WIJZIGING BELEIDSREGELS RE-INTEGRATIE PARTICIPATIEWET 

Op 24 mei 2022 heeft het college van de gemeen-
te Woensdrecht ingestemd met het Besluit tot 4e 
wijziging van de beleidsregels re-integratie Parti-
cipatiewet. Door de wijziging sluit de gemeente 
voortaan aan bij de actuele tarieven van het 
UWV voor jobcoaching. Hierdoor waarborgen we 

de kwaliteit van jobcoaching. De wijziging gaat in 
per 1 juli 2022. 

De beleidsregels zijn te raadplegen via 
www.overheid.nl.

ONDERNEMERSNIEUWS 

Restaurant Jagersrust
Burgemeester Steven Adriaansen en wethouder 
Thierry de Heer (economische zaken) hebben 
vorige week Rob Lenaerts en Laura van Gaal van 
Restaurant Jagersrust in de bloemetjes gezet. 
Rob en zijn echtgenote Sabrina hebben per 1 mei 
het stokje overgedragen aan Laura. Het gemeen-
tebestuur complimenteert Rob en Sabrina voor 
hun jarenlange inzet voor hun mooie onderne-
ming en bedankt hen voor hun betrokkenheid in 
onze gemeente. Wij wensen Laura veel succes 
toe!

Jeroen Bloemen & Meer
Vorige week was de officiële opening van 'Jeroen 
Bloemen & Meer..', de bloemen- en decoratie-
winkel van Jeroen Buijs aan de Dorpsstraat in 

Ossendrecht. Wethouder Thierry de Heer (eco-
nomische zaken) knipte samen met Jeroen sym-
bolisch het lint door, onder toeziend oog van 
onder andere mediapersoonlijkheid Marijke Hel-
wegen en Fred Kleefman (uit de televisieserie 
Urk!). Wethouder De Heer: "Ik wens Jeroen heel 
veel succes toe en zie zijn winkel als een aan-
winst voor de kern Ossendrecht!"

GEMEENTEGIDS 2022-2023

Er is een nieuwe editie van de gemeentegids wel-
ke huis-aan-huis is verspreid. Heeft u hem niet 
ontvangen? Dan kunt u een exemplaar ophalen 
bij onze receptie in het gemeentehuis.  

Voor een vermelding in de gids, of het doorgeven 
van een adreswijziging, kunt u rechtstreeks met 
de uitgever (Akse Media uit Den Helder) contact 
opnemen. 
E-mail: redactie@aksemedia.nl of 
tel. 0223 673010.

WOENSDRECHTSE 
VETERANENDAG 

Op donderdag 23 juni wordt 
samen met vliegbasis Woensdrecht
de Woensdrechtse veteranendag 
georganiseerd. Alle veteranen die ingeschreven 
staan bij het Veteraneninstituut, hebben hier-
voor een uitnodiging ontvangen. Veteranen die 
onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, 
maar wel willen deelnemen, kunnen zich ook 
aanmelden: 
e-mail m.van.loon@woensdrecht.nl 
of tel. (0164) 611 104.



BEKENDMAKINGEN

Onderstaand treft u een korte vermelding van de bekendmakingen aan. In het elektronisch gemeen-
teblad kunt u de volledige tekst vinden: www.officielebekendmakingen.nl

Binnengekomen aanvragen/meldingen
Tegen onderstaande aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken. Dit kan wel wanneer hierover een 
besluit genomen is.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)
Locatie   Omschrijving Ontvangen
• Duinstraat 5 b, 4631 KR Hoogerheide Het plaatsen van een buitenunit airco 27 mei 2022
• Bakkerstraat 23, 4635 EA Huijbergen Het plaatsen van een kapschuur 27 mei 2022
• Dwarsstraat 1 b, 4641 EA Ossendrecht Het uitbreiden van de woning 27 mei 2022
     alsmede het aanleggen van een uitrit
• Antwerpsestraat 99, 4645 BC Putte Het uitbreiden van de woning 29 mei 2022
• Kloosterstraat 18, 4631 KG Hoogerheide Het plaatsen van een veranda 31 mei 2022
• Burgemeester Voetenstr 18a, Het bouwen van een carport 31 mei 2022

4641 JC Ossendrecht

Binnengekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer / melding besluit mobiel breken bouw- 
en puinafval / melding gesloten bodemenergiesysteem.
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende melding(en) op 
grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen. De publicatie van de melding 
heeft enkel een informatief karakter. De stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Stuur een mail 
naar gemeente@woensdrecht.nl voor het maken van een afspraak. 

Locatie   Omschrijving Ontvangst
• Groeneweg 8, 4631 RD, Hoogerheide Melding voor het wijzigen van 14 maart 2022
     een mestsilo naar een sleufsilo

  
Genomen besluiten
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum bezwaar maken 
tegen onderstaande verleende en geweigerde omgevingsvergunningen. Zie voor meer informatie 
www.woensdrecht.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie   Omschrijving Verzonden
• Buurtweg 1, 4635 RN Huijbergen Op verzoek van de inrichtinghouder 4 april 2022
     is de omgevingsvergunning 
     beperkte milieutoets voor het houden 
     van vleesstieren ingetrokken.
• Vossenweg 4, 4631 SH Hoogerheide Ambtshalve is de omgevings- 17 maart 2022
     vergunning beperkte milieutoets 
     voor het houden van vleesvee ingetrokken.
• Hamiltonlaan 12, 4631 NZ Hoogerheide Het bouwen van een woning 31 mei 2022
• Sint Dionysiusstraat 4, 4645 HK Putte Het vervangen van kozijnen 31 mei 2022
• Putsmolentje 14, 4641 SK Ossendrecht Het wijzigen van de bovenbouw- 01 juni 2022
     constructie
• Maststraat 50, 4631 ES Hoogerheide Het verhogen van het dak en het 02 juni 2022
     plaatsen van een dakkapel

Verleende beschikking Wet bodembescherming 
Kennisgeving beschikking melding artikel 28 Wet bodembescherming. Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant maken bekend dat zij een vergunning hebben verleend vaststellen ernst en spoed van 
bodemverontreiniging en instemmen met saneringsplan Putseweg 11-13 te Putte. De beschikking is 
op 19 mei 2022 verzonden en ligt vanaf 20 mei 2022 gedurende zes weken digitaal ter inzage in de 
bibliotheek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Een samenvatting van de beschikking 
wordt gepubliceerd op: www. officiele bekendmakingen.nl.

Maatwerkvoorschriften activiteitenbesluit milieubeheer 
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat ten behoeve van de volgen-
de inrichting, naar aanleiding van het Activiteitenbesluit, op verzoek, maatwerkvoorschriften zijn 
gesteld:

Adres Omschrijving project Datum verzending
Molenbosstraat 6 Ossendrecht, Maatwerkvoorschriften: 9 mei 2022
Hendrickx Grondverzet B.V. bodembescherming. (omwb zaaknr.2022-018461)

De beschikking is gedurende zes weken, met ingang van de dag na toezending van het besluit, 
in te zien via de gemeente Woensdrecht. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden tot het einde van de inzagetermijn bezwaar maken tegen de beschikking. Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van 
het bezwaar. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W van de betreffende gemeente.
De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebbende 
kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, geduren-
de genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige 
voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het 
verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaar-
schrift, worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor: Vabor Holland B.V. op verzoek intrekken deel Omgevingsvergunning, aspect milieu
voor 100 vleesvarkens t.b.v. externe saldering. 

Locatie: Havenweg 1, 4641 PJ Ossendrecht

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen tot en met donderdag 14 juli 
2022 ter inzage via de gemeente Woensdrecht. Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze 
over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000 AB, Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen is ook 
mogelijk via: info@omwb.nl.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. 

Hoogerheide, 8 juni 2022

RUIMTELIJKE PLANNEN 

De volledige omschrijving van onderstaande 
ruimtelijk plannen vindt u op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Uitbreiding
Hageland 66, Ossendrecht’
Het bestemmingsplan maakt een nieuwe inrit 
en uitbreiding van de tuin van de bedrijfswoning 
mogelijk, inclusief bijbehorende landschappelij-
ke inpassing bij het bedrijf aan de Hageland 66 
in Ossendrecht.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Abdijlaan 16, 
Huijbergen’
Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het 
omzetten van een bedrijfswoning naar een regu-
liere woning door de bestemming ‘Agrarisch met 

waarden – Landschapswaarden’ te wijzigen naar 
‘Wonen’ op de locatie Abdijlaan 16 te Huijber-
gen. Voor deze wijziging wordt gebruikt gemaakt 
van de opgenomen wijzigingsbevoegdheid uit 
het vigerende bestemmingsplan ‘Bestemmings-
plan buitengebied, geconsolideerde versie 2019’.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw 
Onderstal 14, Hoogerheide’
Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling 
mogelijk van de 8 gestapelde woningen op het 
perceel Onderstal 14 in Hoogerheide. Het vast-
gestelde bestemmingsplan is inhoudelijk niet 
gewijzigd ten opzichte van de ontwerpversie.

Hoogerheide, 8 juni 2022

HOOG BEZOEK ALMATA 

Staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport heeft op 1 juni jl. een 
bezoek gebracht aan Almata. 

Hij sprak met de moeder van één van de jonge-
ren die verblijft bij deze instelling voor Jeugd-
ZorgPlus. Zij liet een tegengeluid horen tegen de 
negatieve manier waarop deze vergaande vorm 
van hulp soms weggezet wordt. In sommige 
gevallen is gesloten jeugdzorg tijdelijk de enige 
mogelijke vorm van hulp, zo deelde ze haar 
ervaring en de herkenning die ze hierop kreeg 
van anderen. 

Vooruitstrevende samenwerking
Almata en de gemeenten in de regio werken op 
een vooruitstrevende manier samen om jonge-
ren zo thuis mogelijk op te laten groeien. Ook als 
zij omwille van hun eigen en andermans veilig-
heid volgens de rechter tijdelijk niet thuis 

kunnen wonen. Er worden goede resultaten 
mee geboekt, zo lichtten de directie van Almata 
en wethouder René van Ginderen namens de 
jeugdhulpregio West-Brabant West toe. Namens 
Woensdrecht is wethouder Lars van der Beek erg 
betrokken bij jeugd en jeugdhulp.




