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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 

NIEUWS IN BEELD

101- jarige

Mevrouw De Heer-de Heer vierde 5 juni haar 
101ste verjaardag. Burgemeester Steven Adri-
aansen en wethouder Thierry de Heer (klein-
zoon) zijn langsgegaan om haar te feliciteren.

Grenswachters vieren 100-jarig bestaan

Wethouder (sport) Rainier Schuurbiers en burge-
meester Steven Adriaansen stonden stil bij het 
100-jarig bestaan van voetbalvereniging Grens-
wachters uit Putte. Van harte gefeliciteerd met 
deze mijlpaal! 

Doorkomst Roparun 

Na twee jaar kon eindelijk weer de doorkomst 
plaatsvinden van de meer dan 150 deelnemende 
Roparunteams door Ossendrecht en Hoogerhei-
de. Samen met het doorkomstcomité heetten 
burgemeester Steven Adriaansen en gemeen-
teraadslid Arjan Buijsen de teams van harte 
welkom.

Prokkeldag

Wegens de Prokkelweek werd er op donder-
dag 9 juni een groepje cliënten ontvangen van 
S&L Zorg. Wethouder Lars van der Beek trapte 
de ontmoeting af met een rondleiding door 
het gemeentehuis en de raadzaal. Vervolgens 
mochten de cliënten een kijkje nemen bij de 
buitendienst en hun voertuigen. Daarna gingen 
ze op pad met één van de wijkteams. Alle cliën-
ten ontvingen na afloop een certificaat voor de 
prokkelstage

Biodiversiteitsproject Ossendrecht

Met de onthulling van een informatiebord werd 
het biodiversiteitsproject aan de Kasteelstraat in 
Ossendrecht opgeleverd. Samen met leerlingen 
van basisschool het Paviljoen, het dorpsplatform 
Ossendrecht en het Natuurpodium, heeft de 
gemeente Woensdrecht dit grasveld aantrek-
kelijker gemaakt voor diverse diersoorten door 
er onder andere wildbloemen te zaaien en bos-
plantsoen te planten. 

WK Cyclocross 2023

Afgelopen week was de officiële start van de 
voorbereidingsperiode richting de UCI Cyclo-
Cross World Championships 2023 dat van 3 t/m 
5 februari 2023 gehouden wordt in Hoogerhei-
de. Na 2009 en 2014 is dit de derde keer dat 
de Wereldkampioenschappen veldrijden op het 
bekende parcours in Hoogerheide georganiseerd 
zal worden. 

WERKZAAMHEDEN 
DEMERSTRAAT

 

In de Demerstraat in Huijbergen wordt gewerkt 
aan een groot rioleringsproject. Er wordt een 
gescheiden rioolstelsel aangelegd, zodat het 
regenwater straks niet meer samen met het vui-
le rioolwater naar de waterzuivering afgevoerd 
wordt. In plaats daarvan wordt het regenwater 
naar watergang de Blikloop vervoerd en zodoen-
de in het gebied bewaard. Dit ontlast de riolering, 
waardoor er bij hevige regenval niet meer zo snel 
wateroverlast zal zijn. Daarnaast is het goed voor 
het grondwaterpeil. De put weegt maar liefst 32 
ton en de dekplaat nog eens 13 ton.

HUISKAMER HUIJBERGEN

Wethouder Lars van der Beek was woensdag 
7 juni bij ’t Trefpunt, de nieuwe huiskamer in 
Huijbergen. Een nieuw initiatief voor alle inwo-
ners van Huijbergen.

Op elke tweede woensdagochtend van de maand 
is iedereen welkom in de huiskamer voor een 
praatje en gezelligheid. Voor mogelijke vragen 
zijn ook de vrijwillig cliëntondersteuner en BWI 
Woensdrecht aanwezig. De huiskamer is een ini-
tiatief van Dorpsplatform. De eerstvolgende keer 
is op 13 juli a.s. in MFC De Kloek van 9.30 uur tot 
11.30 uur. Komt u ook?!



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
• Grensstraat 41, 4645 BT Putte Het plaatsen van een tuinhuis 04-06-2022
• O Lv Vrouw ter Duinenlaan 60,  Het plaatsen van een dakkapel 04-06-2022
 4641 HG Ossendrecht  aan de voorzijde
   
Binnengekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer / melding Besluit mobiel breken bouw- 
en puinafval / melding gesloten bodemenergiesysteem.
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
• K.L.M. Laan 26, 4631 JW Hoogerheide De verkoop van Poolse specialiteiten 11-05-2022
 
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

Kabels en leidingen telecom
Locatie   Omschrijving Verzonden
• Demerstraat 43, 4635 BT Huijbergen Het uitvoeren van kabel- en 03-06-2022
     leidingwerkzaamheden 
• Onderstal 5, 4631 NN Hoogerheide Het uitvoeren van kabel- en 08-06-2022
      leidingwerkzaamheden

OPINIERADEN SAMENLEVING, BESTUUR
Datum: donderdag 23 juni 2022
Tijd: aanvang 19.30 uur
Locatie:  raadzaal 

Opening door de voorzitter 
mevrouw M.E. de Lange
1. Vaststellen van de agenda

Onderwerpen Samenleving
2.  Raadsvoorstel begrotingen 2023 en jaarreke-

ningen 2021 gemeenschappelijke regelingen
a. Begroting 2023 WVS groep (geen zienswijze)
b.  Begroting 2023 ISD Brabantse Wal en de 1e 

begrotingswijze 2022 (geen zienswijze)
c.  Begroting 2023 GGD West-Brabant (met 

zienswijze)
d.  Begroting 2023 RAV Brabant Midden-West-

Nood (met zienswijze) en de aanpassing van 
de gemeenschappelijke regeling RAV versie 7 
(geen zienswijze)

e.  Begroting 2023 West-Brabants Archief en de 
1e bestuursrapportage 2022 (geen zienswijze)

f.  Begroting 2023 Regionaal Bureau Leren 
West-Brabant (geen zienswijze)

Onderwerpen Bestuur
3.  Raadsvoorstel begrotingen 2023 en jaarreke-

ningen 2021 gemeenschappelijke regelingen

a.  Begroting 2023 Regio West-Brabant (geen 
zienswijze)

b.  Begroting 2023 Belastingsamenwerking 
West-Brabant (geen zienswijze)

c.  Begroting 2023 Omgevingsdienst Midden-en 
West-Brabant (geen zienswijze)

d.  Begroting 2023 Veiligheidsregio Mid-
den-West-Brabant en de begrotingswijziging 
2022 (geen zienswijze)

4.  Sluiting van de gecombineerde vergadering 
van de opinieraden Samenleving en Bestuur

Raadsvergadering 
(voorzitter drs. J.J.C. Adriaansen)
Tijd: 21.30 uur

1. Vaststellen van de agenda

2.  Raadsvoorstel begrotingen 2023 zienswijzen 
en jaarrekeningen 2021 gemeenschappelijke 
regelingen

Met zienswijze:
a.  Begrotingswijziging 2022 van de Veiligheids-

regio Midden- en West-Brabantse Wal;
b.  1 e begrotingswijziging 2022 van de Interge-

meentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

c.  1e bestuursrapportage 2022 van het 
West-Brabants Archief;

d.  aanpassing Gemeenschappelijke Regeling van 
de RAV Brabant Midden-West-Nood versie 7;

Geen zienswijze:
e. Belastingsamenwerking West-Brabant
f. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
g. WVS
h.  Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse 

Wal
i. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
j. West-Brabants Archief
k. Regionaal Bureau Leren West-Brabant
l. Regio West-Brabant

In te stemmen met de voorgestelde zienswijzen 
op de begroting 2023 van:
m. GGD West-Brabnt
n. RAV Brabant Midden-West-Noord

Sluiting
Tijd: 22.00 uur

De vergaderingen worden uitgezonden via 
de website van de gemeente > Volg de 
vergaderingen via de publieke tribune 
of online via www.woensdrecht.nl/live

Inspreken
Het is mogelijk in te spreken bij de agenda- 
stukken, ingekomen stukken of op een onder-
werp dat u zelf in wilt brengen. Voor aanmel-
ding en meer informatie kunt u de griffier 
bellen of een e-mail sturen (0164-611308 of 
c.adriaanse@woensdrecht.nl).
 Indien u wilt inspreken, wordt u er op geat-
tendeerd dat een inspraakreactie maximaal 
5 minuten mag duren en dat er maximaal 
30 minuten inspreektijd per vergadering is. 
U wordt er op attent gemaakt dat er came-
ra-opnames worden gemaakt die via internet 
worden uitgezonden en daarop terug te zien 
zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in 
beeld komt.

Locatie   Omschrijving Verzonden
• Fortuinstraat 12a, 4634 TD Woensdrecht Het uitvoeren van kabel- en 08-06-2022
     leidingwerkzaamheden  
• Nieuweweg 41, 4631 TC Hoogerheide Het uitvoeren van kabel- en  08-06-2022
     leidingwerkzaamheden  

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
Locatie Omschrijving activiteit Datum/tijd Verzonden
• Centrum  In verband met de organisatie van 16 juni 2022 van 08-06-2022
 Ossendrecht de Avondvierdaagse 20.00 uur tot 22.00 uur
    
Verlenging beslistermijn
Voor de volgende aanvraag wordt de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengd.
Locatie   Omschrijving Ontvangst
• Noordstraat 5, 4641 SE Ossendrecht Het uitbreiden en verbouwen van 14-04-2022
     een kantoor 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie   Omschrijving Verzonden
• Zandfort 63, 4631 RN Hoogerheide Het verbouwen van de woning 08-06-2022 
• Ampèreweg 4, 4631 SP Hoogerheide Het verbouwen van een bestaand 09-06-2022
     kantoor 
• Wattweg 4, 4631 SM Hoogerheide Het verbouwen en uitbreiden van 09-06-2022
     bedrijfspanden 

Hoogerheide, 15 juni 2022

AGENDA OPENBARE VERGADERING DORPSPLATFORM OSSENDRECHT

Datum: 2 juni 2022
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: MFC De Drieschaar

Agendapunten (o.a.): terugblik coronatijd, voorstellen nieuwe 
wethouder dorpsplatforms, presentatie brandweer i.v.m. 
verplichting rookmelder per 1-7-2022 zorgcafé, verkeer.
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NOTA BODEMBEHEER REGIO MIDDEN EN WEST-BRABANT

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 49 besluit bodem-
kwaliteit, bekend dat het ontwerp van de “Nota Bodembeheer Regio Midden en West-Brabant” 
voor een ieder ter inzage ligt. 

Inhoud 
Voor u ligt de Nota bodembeheer van de regio Midden-West Brabant, waarin het beleid ten aan-
zien van het hergebruik en toepassen van grond en baggerspecie op landbodem is beschreven.
De Nota bodembeheer is een praktische richtlijn voor het omgaan met vrijkomende grond en 
baggerspecie en geeft invulling aan het grondstromenbeleid. In de Nota bodembeheer staat het
bodembeleid van de deelnemende gemeenten beschreven en de bijbehorende beleidsregels.

Inzien
De Nota Bodembeheer Regio Midden en West-Brabant is voor eenieder via elektronische weg te 
raadplegen, gedurende een periode van zes weken via: www.woensdrecht.nl/bodemkwaliteit

Reageren 
Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder schriftelijk een zienswijze indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermel-
ding van “Nota Bodembeheer Regio Midden en West-Brabant” en uw adresgegevens.
 
Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer T. Krullaards via het algemene 
telefoonnummer 14 0164. 

ZIENSWIJZE VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar deze volgens de basisregistratie perso-
nen (BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het team Publieksplein van de afdeling 
Dienstverlening. Het college heeft het voornemen de persoonslijst van deze persoon op te schorten. 
Daardoor staat deze officieel niet meer op dat adres ingeschreven, wanneer een definitief besluit is 
genomen. De voorgenomen uitschrijving is wegens vertrek naar onbekend.

Voorletter(s) en  Geboorte-datum Adres en woonplaats Datum voornemen
geslachtsnaam   
D.J.C. Jongen 11-10-1978 Edward Jennerstraat 39 Hoogerheide 15-06-2022

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit zijn mening geven, schriftelijk of monde-
ling. Wanneer u dit mondeling wilt doen, vragen wij u online een afspraak maken of via het telefoon-
nummer 14 0164. 
U heeft vier weken de tijd om een brief te sturen of een afspraak te maken. De termijn gaat in, één 
dag na de datum van deze publicatie. 
Zet in de brief de volgende zaken: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het voorgeno-
men besluit waar u uw mening over wilt geven, de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent 
met dit voorgenomen besluit, uw handtekening.

U stuurt de brief naar: Gemeente Woensdrecht, Ter attentie van team Publieksplein van de afdeling 
Dienstverlening (adresonderzoek), Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide

Wilt u meer weten? Belt u dan met de adresonderzoekers van team Publieksplein van de afdeling 
Dienstverlening, telefoon 14 0164.


