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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 

DOORKOMST ONBEPERKTE VUELTA

Op zaterdag 2 juli a.s. komt de Onbeperkte 
Vuelta door onze gemeente. Deze wielerronde 
vindt plaats van woensdag 29 juni t/m zondag 
3 juli a.s. en is speciaal voor mensen met een 
beperking en/of chronische aandoening. De 
route is vergelijkbaar met de derde etappe van 
La Vuelta, de bekende Spaanse wielerronde, die 
later deze zomer in Nederland van start gaat. 

Op zaterdag 2 juli a.s. start de etappe in Bergen 
op Zoom. Via het dorp Woensdrecht doet de 
route Hoogerheide aan, waar de eerste stop van 
de dag gepland staat in het gemeentehuis bij 
MFC Kloosterhof. Via Huijbergen gaat de route 
verder naar Nispen. Eindbestemming van de dag 
is Zundert. 

Passend voor iedereen
Iedereen die dat wil, kan meedoen aan de Onbe-
perkte Vuelta. Deelnemers leggen de route af 
met een handbike, rolstoel, elektrische fiets, 

wandelend of via andere passende manier. Dit 
kan alle vijf de dagen of door slechts via een 
(klein) deel van de route te doen. Iedereen kan 
zijn/haar eigen doel bepalen én halen.

Inschrijven en informatie
Meedoen? Inschrijven kan nog via www.onbe-
perktevuelta.nl. Deze eerste editie Onbeperkte 
Vuelta wordt georganiseerd door Uniek Sporten 
West-Brabant en Stichting Leef! BrabantSport 
Fonds en de gemeenten in de regio West- en 
Midden-Brabant (waaronder Woensdrecht) wer-
ken er graag aan mee. 

Liever een andere passende activiteit? 
Buurtsportcoach Jacky Jansens van BWI Woens-
drecht helpt graag om een passende sport- of 
beweegactiviteit te vinden. Bel: (0164) 672 049. 
Ook op www.unieksportenbrabant.nl vindt u 
veel informatie.

LEVER JE VUELTA KLEURPLAAT IN EN ONTVANG EEN GRATIS BIDON!

Op zondag 21 augustus komt de derde etappe 
van de Vuelta España door de gemeente Woens-
drecht. Voor kinderen is er nu een leuke actie 
waarbij zij een gratis bidon ontvangen bij inleve-
ring van een kleurplaat. De kleurplaten worden 
bovendien op grote doeken geprint en langs de 
route gehangen.

•  Wie mogen meedoen? Alle kinderen uit de 
gemeente Woensdrecht tot en met 16 jaar 
mogen een kleurplaat inleveren. 

•  Waar kun je de kleurplaat krijgen? De kleur-
plaat kan opgehaald worden bij de receptie 
in het gemeentehuis of bij Primera Hooger-
heide. De kleurplaat is ook te downloaden 
via www.woensdrecht.nl of vriendenvande-
koers.nl

•  Waar kun je de kleurplaat inleveren? De 
kleurplaat kan ingeleverd worden bij Primera 
in Hoogerheide, tussen 25 juni en 5 juli 2022.

VERKEERSDIPLOMA’S

Maandag 13 juni reikte wethouder Thierry de 
Heer de verkeersdiploma’s uit op de basisscho-
len Klim-Op en De Dobbelsteen in Hoogerheide. 
Iedereen die geslaagd is: van harte gefeliciteerd 
en veel veilige kilometers toegewenst!

WAT KUNT U ZELF DOEN TER PREVENTIE VAN WONINGINBRAAK?

Woensdag 15 juni was het European Focus Day, 
een initiatief om aandacht te besteden aan 
de preventie van woninginbraken. Ook in de 
gemeente Woensdrecht deden we hieraan mee. 
De gemeente, Politie en buurtpreventieteams 
gingen in alle dorpen aan de slag met de ‘voet-
jesactie’, waarbij vanuit het perspectief van een 
inbreker gekeken werd naar woningen en voer-
tuigen. Wanneer er een deur of raam open stond 

werd gekeken of er iemand aanwezig 
was en werd met de bewoner over de 
risico’s gesproken. Was er niemand thuis, 
dan werd een papieren voetstap achter-
gelaten.

Weet u dat u zelf veel kunt doen ter pre-
ventie van woninginbraak? Enkele tips:

1.  Bel altijd 112 bij een verdachte situa-
tie. U kent uw eigen buurt het beste, 
dus als u het niet vertrouwt, is dat 
niet voor niets. 

2.  Laat een lamp aan als het donker 
is en u niet thuis bent. Dan lijkt het 
alsof er iemand aanwezig is. Stel hier-
voor bijvoorbeeld een automatische 
lichtschakelaar in. 

3.  Sluit alle ramen en deuren goed af, 
ook als u maar even weg bent. Draai 
de deur ook altijd op slot. 

4.  Heeft u een achterom? Doe de poort 
ook goed op slot en zorg voor verlich-
ting in de tuin 

Het volledige persbericht en meer tips 
vindt u op: https://www.woensdrecht.
nl/persberichten



MONUMENTENSCHILDJE

Maandag 12 juni heeft wethouder Jeffrey van 
Agtmaal het eerste monumentenschildje beves-
tigd op een woning in Hoogerheide die de status 
monument gekregen heeft. Wanneer men een 
pand bezit waarvan men denkt dat dit cultuur-
historische waarde heeft, kan er bij de gemeen-
te een aanwijzingsaanvraag ingediend worden. 
Meer informatie vindt u op: 
www.woensdrecht.nl/erfgoed 

ZEER POSITIEF RESULTAAT 2021: 
€ 3,9 MILJOEN

Wethouder Jeffrey van Agtmaal presenteerde 
onlangs de jaarstukken over 2021. Hierin staat 
precies hoeveel geld en binnengekomen is en 
hoeveel geld er uitgegeven is in 2021. Woens-
drecht sluit het jaar af met een positief resultaat 
van 3,9 miljoen euro. Het college van burge-
meester en wethouders doet de gemeenteraad 
diverse voorstellen voor de bestemming hiervan 
in de toekomst.
Het volledige persbericht vindt u op: 
https://www.woensdrecht.nl/persberichten 
De Jaarstukken 2021 vindt u op: 
woensdrecht.begrotingsapp.nl

INTERNATIONALE DAG TEGEN 
OUDERENMISHANDELING

Afgelopen woensdag 14 juni was het de Inter-
nationale dag tegen ouderenmishandeling. Hier 
wordt aandacht voor gevraagd, omdat oude-
renmishandeling lang niet altijd zichtbaar is. 
Maakt u zich zorgen om iemand of bent u zelf 
slachtoffer? Schakel tijdig hulp in via Veilig Thuis 
West-Brabant.
https://www.woensdrecht.nl/veilig-thuis

CLIËNTONDERSTEUNING VOOR IEDEREEN

>> Graag eerst invoegen:
 flyer cliëntondersteuning print <<

Wij zijn er voor u! Alle inwoners van de gemeen-
te Woensdrecht, jong en oud, hebben recht op 
onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Wij denken met u mee
U kunt gratis gebruik maken van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Wij kijken met u mee en 
helpen u op weg. Bijvoorbeeld als u vastloopt in 
de administratie of bij een aanvraag voor zorg of 
bij een voorziening in huis. En als u dat prettig 
vindt, gaan we mee naar een gesprek. Twee 
mensen horen tenslotte meer dan één. 

> Graag hier invoegen: 
flyer cliëntondersteuning afbeelding

Vrijwilligers 
Onze vrijwilligers zijn opgeleid door 
KBO Brabant. U kun hen bellen of mailen:
•  Voor Huijbergen en Woensdrecht: 
 Marjon Diepenbroek, 06 30735743 of
 marjondiepenbroek@icloud.com
•  Voor Putte: Peter Kempen, 06 11903770 of 

phw.kempen@hetnet.nl
•  Voor Ossendrecht: Elcilia Kleinschmidt, 
 06 19448804 of elcilia.guy@gmail.com 
•  Voor Hoogerheide: Ada Koster, 06 52795396 

of martenskoster2@gmail.com 

MEE West-Brabant 
U kunt ook terecht bij de medewerkers van MEE 
West-Brabant:
•  Alexandra Oome, 06 43262392 of 

a.oome@meewestbrabant.nl 
•  Marga Franken, 06 48453418 of  

m.franken@meewestbrabant.nl 

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.

Ingetrokken aanvraag
Locatie Omschrijving Ontvangst
•  Antwerpsestraat, Putte Het kappen van 10 bomen 14-06-2022

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)
Locatie Omschrijving Ontvangst
•  Tegenover de carpoolplaats  Het aanleggen van een drainage 07-06-2022
 aan de Scheldeweg, Hoogerheide 
•  Zonneweide 20, 4641 PP Ossendrecht Het verbreden van de oprit 07-06-2022
•  St Lucasplein 19, 4631 LH Hoogerheide Het vergroten van de hal 09-06-2022
•  In d' Hoef 48, 4631 MJ Hoogerheide Het plaatsen van een dakkapel 09-06-2022
•  Aviolandalaan 31,  Het bouwen van een tijdelijke  10-06-2022
 4631 RP Hoogerheide opslagruimte achter gebouw 8 
•  Groeneweg 8,   Een tijdelijke vergunning i.v.m.  13-06-2022
 4631 RD Hoogerheide voer- en mestopslagruimte buiten 
  het bestaand bouwvlak 
•  Postweg 5a, 4631 RZ Hoogerheide Het aanleggen van een mantelbuis 13-06-2022
•  Prinses Irenelaan 13,   Het verbouwen van de woning, het  13-06-2022
 4645 HG Putte bouwen van een garage en het 
  aanbouwen van een overkapping 
•  Raadhuisstraat 11,  Het aanbrengen van isolatie aan  13-06-2022
 4631 NA Hoogerheide de buitenkant van de zijgevel
 
Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Locatie Omschrijving Ontvangst
•  Dorpsstraat 49d,  De aanvraag omgevingsvergunning  13-06-2022
 4634 TN Woensdrecht brandveilig gebruik

Beschikking
Tegen onderstaande beschikking kunnen er zienswijze worden ingediend

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
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: aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik
Locatie: Dorpsstraat 49 d, 4634 TN Woensdrecht

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 
23 juni 2022 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale balie tijdens de open-
stellingsuren van het gemeentehuis. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de 
heer Van Daalen. Zijn directe telefoonnummer is (0164) 61 11 45. 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.

Genomen besluiten
Tegen onderstaande besluiten kan bezwaar worden aangetekend. 
Zie voor meer informatie www.woensdrecht.nl/bezwaar

Tijdelijke verkeersmaatregelen (vergunning)
Locatie Omschrijving activiteit Datum/tijd Verzonden
•  Centrum Putte Putse Grensfeesten 26-06-2022 van 16-06-2022
  Op de parkeerverboden wordt actief  06.00 uur tot
  gehandhaafd en waar nodig weggesleept 21.00 uur 

Verlenging beslistermijn
Voor de volgende aanvraag wordt de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengd.
Locatie Omschrijving Ontvangst
•  Calfven 100, 4641 RC Ossendrecht Het bouwen van een woning en  20-04-2022
  het aanleggen van een uitrit
 
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving Verzonden
•  Moleneind 45, 4641 SE Ossendrecht Het verleggen van de bestaande inrit 13-06-2022
•  Jac Jansenweg 19, 4631 SL Hoogerheide Het uitbreiden van het pand 14-06-2022
•  Zonneweide 22, 4641 PP Ossendrecht Het bouwen van een woning  14-06-2022
  met berging 
•  Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 52 Het splitsen van een bestaand 15-06-2022
 en 52b, 4641 HG Ossendrecht bedrijfspand
•  Col. Whitakerplein, Woensdrecht Het innemen van een standplaats  15-06-2022
  voor de verkoop van friet 
•  Siardus Bogaertslaan 5, 4635 CL Huijbergen Het wijzigen van de zijgevel 15-06-2022
•  Duinstraat 5, 4641 GG Ossendrecht Het bouwen van een woning 15-06-2022

Hoogerheide, 22 juni 2022

Wij denken 
met u mee
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OPENBARE VERGADERING 
OPINIERAAD RUIMTE

Datum: Donderdag 30 juni 2022
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Raadzaal

Opening door de voorzitter de heer 
E.C.M. van Wezel
1. Vaststellen van de agenda
2.  Vaststellen van de besluitenlijst van de opi-

nieraad Ruimte van 17 mei 2022
3. Mededelingen
4. Insprekers bij ingekomen stukken
5. Vragenronde

Te behandelen zaken
6.  Vaststelling bestemmingsplan 'Herontwikke-

ling voormalig gemeentehuis Huijbergen'
  Het bestemmingsplan voorziet in de ver-

plaatsing van een supermarkt naar het voor-
malige gemeentehuis in combinatie met de 
bouw van 13 appartementen. En om op de 
vrijkomende locatie van de supermarkt 9 
grondgebonden seniorenwoningen te reali-
seren. Daartegen zijn zienswijzen ingebracht. 
Het college stelt voor de Nota beantwoor-
ding zienswijzen, staat van wijzigingen en het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

7.  Vaststelling bestemmingsplan 'Nieuwbouw 
IKC Fortuinstraat Woensdrecht'

  De gemeente wil een nieuw schoolgebouw 
realiseren, met daarin ook andere functies, 
een zogenaamd Integraal Kind Centrum (IKC). 
Daarvoor is een locatie gevonden aan de For-
tuinstraat in Woensdrecht. Hiervoor moet 
een bestemmingsplan worden vastgesteld. 
Daartegen zijn twee zienswijzen ingebracht. 
Het college stelt voor de Nota beantwoor-
ding zienswijzen en het bestemmingsplan 
vast te stellen. 

8.  Vaststelling bestemmingsplan 'Reparatieplan 
garageboxen Dwarsstraat Ossendrecht'

  Ten oosten van Dwarsstraat 23 kunnen gara-
geboxen worden gebouwd. In het bestem-
mingplan ontbreken echter de bouwregels 
daarvoor. Om de omissie te herstellen is een 
reparatieplan opgesteld. Daartegen zijn ziens-
wijzen ingebracht. De raad wordt gevraagd de 
Nota van zienswijzen, staat van wijzigingen en 
het bestemmingsplan vast te stellen.

9.  Financiële middelen ten behoeve van het 
Fonds Starterslening

  Het fonds raakt uitgeput. Het college stelt 
voor € 400.000,- bij te storten om verder 
startersleningen te kunnen verstrekken

10.  Schriftelijke vragen fractie PvdA Bestrijding 
Japanse Duizendknoop

11.  Ter bespreking gevraagde ingekomen  
stukken

  D1. Overzicht moties en toezeggingen

Sluiting

OPENBARE VERGADERING 
OPINIERAAD SAMENLEVING

Datum: Dinsdag 5 juli 2022
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Raadzaal

Opening door de voorzitter de heer 
A.P.C.M. Gelten
1. Vaststellen van de agenda
2. Voorstelronde nieuwe burgerleden
3.  Vaststellen van de besluitenlijst van de opi-

nieraad Samenleving 18 mei 2022
 a.  Mondelinge terugkoppeling commissie 

sociaal domein
4. Mededelingen
5. Insprekers bij ingekomen stukken
6. Vragenronde

Te behandelen zaken
7. Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
 D1. Overzicht moties en toezeggingen

Sluiting

OPENBARE VERGADERING 
OPINIERAAD BESTUUR

Datum: Dinsdag 5 juli 2022
Aanvang: Direct na de opinieraad samenleving 
rond 20.15 uur
Locatie: Raadzaal

Opening door de voorzitter de mevrouw 
M.E. de Lange
1. Vaststellen van de agenda
2.  Vaststellen van de besluitenlijst van de 
 opinieraad Bestuur van 19 mei 2022
3. Mededelingen
 a.  Mondelinge terugkoppeling uit de 
 financiële commissie
4. Insprekers bij ingekomen stukken
5. Vragenronde

Te behandelen zaken
6.  Aanwijzing contactpersoon wet open  

overheid
  Alle bestuursorganen moeten vanaf 1 mei 

2022 over een contactpersoon beschikken 
voor beantwoording van vragen van inwo-
ners en o ver de beschikbaar van voor de 
raad de raadsinformatie. Voorgesteld wordt 
de griffier af diens plaatsvervanger9s) aan te 
wijzen.

7. Jaarstukken 2021
  In de jaarstukken legt het college verant-

woording af over de werkzaamheden o ver 
2021 en de daarbij horende uitgaven en 
inkomen. De jaarrekening sluit met een posi-
tief saldo van € 3.906.162,-. In het bijbeho-
rend raadsvoorstel doet het college voorstel-
len voor aanvullende dekking van kredieten, 
de bestemming van het overschot en vraagt 
de raad de jaarrekening vast te stellen.

8.  Ter bespreking gevraagde ingekomen 
 stukken.
 D1. Overzicht moties en toezeggingen

Sluiting
 

OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD

Datum: Donderdag 5 juli 2022
Aanvang: Direct na de opinieraad bestuur 
Locatie: Raadzaal

Opening door de voorzitter de heer 
J.J.C. Adriaansen
1. Vaststellen van de agenda
2.  Vaststellen voorstellen tot afhandeling inge-

komen stukken van de opinieraden Ruimte 
(30 juni 2022) Samenleving (5 juli 2022) en 
Bestuur (5 juli 2022)

3.  Besluitvorming hamerstukken (A-voorstel-
len) uit de opinieraad Ruimte (30 juni 2022), 
Samenleving (5 juli 2022) en Bestuur (5 juli 
2022)

Sluiting

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.

BEKENDMAKING 
JAARSTUKKEN 2021

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht 
maken bekend dat, gelet op artikel 197 van 
de Gemeentewet, vanaf heden gedurende een 
periode van 6 weken de Jaarstukken 2021 (de 
jaarrekening en het jaarverslag 2021) ter inzage 
liggen bij de centrale balie van de gemeente, 
Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

Iedereen kan op verzoek tegen betaling van 
het daarvoor verschuldigde legesbedrag een 
afschrift krijgen van de jaarstukken 2021.

De Jaarstukken 2021 zijn ook 
(gratis en onbeperkt) online te vinden via: 
https://woensdrecht.begrotingonline.nl

UITSCHRIJVING BASISREGISTRATIE PERSONEN

De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar deze volgens de 
basisregistratie personen (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 persoon officieel niet meer op dat adres ingeschreven, 
wanneer een definitief besluit is genomen. De voorgenomen uitschrijving is 
wegens vertrek naar onbekend.

Voorletter(s) Adres en woonplaat  Datum 
en geslachtsnaam  voornemen
M.M.N. Compernol Zes-oktoberlaan 19a, Putte 20-05-2022

Bezwaar
Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit zijn mening 
geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit mondeling wilt doen, vra-
gen wij u online een afspraak maken of via het telefoonnummer 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 voorgenomen besluit waar u uw mening over wilt 
geven, de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit voorge-
nomen 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 afde-
ling Dienstverlening, telefoon 14 0164.


