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CONTACT
Gemeentehuis
Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide
Telefoon
14 0164
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
08.30 uur tot 12.30 uur
Maandagmiddag gesloten, reisdocumenten
en rijbewijzen kunnen wel afgehaald worden

ANONIEM MELDING MAKEN

OPROEP: STOP NIET TE GROTE ZAKKEN IN DE (PLASTIC) CONTAINER

Je hebt informatie over crimineel gedrag, maar
er zijn redenen waarom je niet naar de politie
kan of durft. Een lastig dilemma. Meld Misdaad
Anoniem biedt een veilig alternatief. Het is een
onafhankelijk meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven. Dit kan telefonisch via tel.
0800 7000 of online via een formulier op de
website www.meldmisdaadanoniem.nl.

Een grote ergernis in het straatbeeld zijn de
bijplaatsingen van afvalzakken bij bovengrondse
en ondergrondse containers. Soms wordt er
afval bij de containers geplaatst omdat de container niet open gaat of in storing lijkt te staan.
In werkelijkheid is het vaak geen storing, maar
een overvolle zak die klem komt te zitten in het
klepmechanisme. De klep van de container gaat
dan niet meer open, de aanname wordt gedaan
dat er een storing is en men plaatst de vuilniszak
naast de container. Vervolgens heeft dit weer
meer bijplaatsingen tot gevolg.

Dinsdag t/m donderdagmiddag
uitsluitend op afspraak
13.00 uur tot 16.30 uur
Avondopenstelling dinsdag en donderdag
17.00 tot 19.30 uur
Postadres
Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide
Digitaal
www.woensdrecht.nl
gemeente@woensdrecht.nl
@GemWoensdrecht

PERSBERICHTEN
Tijdens de persbijeenkomst op 28 januari zijn de
volgende onderwerpen behandeld:
• Tegengaan van bijplaatsingen afvalcontainers
• Trouwplannen voortaan online te melden
Lees de volledige berichten op:
www.woensdrecht.nl/persberichten

@GemWoensdrecht
www.facebook.com/GemeenteWoensdrecht
Contact college B&W
Via secretariaat (0164) 611103
Spreekuur voor ondernemers
Iedere tweede dinsdag van de maand
van 18.30 tot 19.30 uur
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

REGELING AMBTELIJK HOREN
2020 VASTGESTELD
Op 28 januari heeft het college van burgemeester en wethouders de Regeling ambtelijk horen
2020 vastgesteld.
In de gemeente Woensdrecht worden bezwaarmakers ofwel door een ambtelijk hoorder
gehoord ofwel door de Commissie Bezwaarschriften. Om de taakverdeling tussen de ambtelijk hoorder en de Commissie Bezwaarschriften
helder weer te geven was het nodig de Regeling
ambtelijk horen aan te passen.
In de Regeling ambtelijk horen 2020 is tevens
een concreet aantal type besluiten opgenomen
waarbij de ambtelijk hoorder niet bevoegd is.
Voor die besluiten is dus altijd de commissie
bevoegd.
Daarnaast is het in de nieuwe regeling mogelijk
dat andere besluiten die naar oordeel van de
ambtelijk hoorder zijn aan te merken als complex
of politiek gevoelig worden ‘doorverwezen’ naar
de commissie.

• Is er daadwerkelijk een storing?
Meld dit dan bij Saver, tel 0165 597777
• Bijplaatsing van afval kan u een boete
van minimaal 90 euro opleveren!
• Lees het volledige bericht op:
www.woensdrecht.nl/persberichten

De problemen lijken zich met name voor te
doen bij de plastic containers waar vastzittende
zakken niet in de pers terecht komen en de containers ogenschijnlijk vol lijken te zijn. Soms kan
het probleem echter simpel worden verholpen
door de klep 1 of 2 keer heen en weer te bewegen. Voorkomen is natuurlijk echter beter dan
genezen, dus willen we aandacht vragen voor
het aanbieden van minder volle zakken of het
gebruik van kleinere zakken.

RAADSVERGADERING 13 FEBRUARI VERVALT
De raadsvergadering van donderdag 13 februari 2020 gaat wegens gebrek aan agendapunten niet
door.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Woensdrecht-Hoogerheide
• In verband met de organisatie van de Carnavalsintocht Wjeeldrecht op 22 februari 2020 van 14.00
uur tot 15.00 uur, wordt er een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld voor de parkeervakken in de
Raadhuisstraat te Hoogerheide op 22 februari 2020 van 13.00 uur tot 15.00 uur.
• In verband met de organisatie van de Carnavalsoptocht Wjeeldrecht op 24 februari 2020 van 10.00
uur tot 19.00 uur, worden er in Woensdrecht en Hoogerheide verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld op 24 februari 2020 van 09.00 uur tot 19.00 uur. Let op! In de Raadhuisstraat te
Hoogerheide geldt ook een parkeerverbod voor de parkeervakken van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Ossendrecht
• In verband met de organisatie van de carnavalsoptocht in Ossendrecht op 25 februari 2020 van
13.00 uur tot 17.30 uur, wordt er een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld voor het centrum van
Ossendrecht van 12.00 uur tot 18.30 uur.
De tekeningen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en zijn te raadplegen op
de gemeentelijke website www.woensdrecht.nl/afsluitingen.
Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum
van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.
Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij
de centrale balie of via www.woensdrecht.nl/bezwaar.
Hoogerheide, 5 februari 2020

INLOOPSPREEKUUR VOOR
ONDERNEMERS
Wethouder Economische zaken, Henk Kielman, maakt graag iedere tweede dinsdag
van de maand tussen 18.30 en 19.30 uur tijd
vrij om ondernemers te woord te staan die
langs willen komen om bedrijfsmatige zaken
te bespreken.
Het eerstvolgende ondernemersspreekuur
is op 11 februari.

NADERE REGELS VOOR EVENEMENTEN GEWIJZIGD IN VERBAND MET
VERBOD OP VERKOOP VAN LACHGAS
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht hebben op 21 januari 2020 de Nadere
regels voor evenementen gewijzigd. Met de wijziging is het voor organisatoren verboden om toe te
staan dat tijdens meldingsplichtige evenementen lachgas wordt verkocht. Hetzelfde verbod wordt
ook opgenomen als voorschrift in alle evenementenvergunningen.
De nadere regels zijn langs de elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op
www.woensdrecht.nl onder ‘bekendmakingen’.

BEKENDMAKINGEN

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

Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, maken, gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen zijn ingekomen van:
• C-TECH Robotics B.V., Postweg 4 te Hoogerheide ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer
voor het starten van een bedrijf gespecialiseerd in de levering van machine-robots aan de Postweg
4 te Hoogerheide;
• Van de Sanden Sierheesters, Hollandseweg 29 te Huijbergen ingevolge het Activiteitenbesluit
milieubeheer voor het veranderen van het bedrijf (kweken van sierheesters i.p.v. aardbeien en
asperges) aan de Hollandseweg 29 te Huijbergen;
• De heer J. van Aert, Overbergseweg 6 te Huijbergen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer
voor het veranderen van het bedrijf (uitbreiding bedrijfsgebouw) aan de Overbergseweg 6 te Huijbergen;
• De heer P. Jansen, Putseweg 35 te Ossendrecht ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor
het verplaatsen van de dieseltank aan de Putseweg 35 te Ossendrecht.

Binnengekomen aanvragen

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
• Oude Steenstraat 5, 4631 RA Hoogerheide
Het bouwen van een
garage-berging
• Dennenlaan 49, 4631 BG Hoogerheide
Het kappen van 1 eikenboom
• Bremweg 1, 4641 RN Ossendrecht
Het verbouwen van de
bestaande boerderij tot woning
met atelier
• Steertse Heide Ossendrecht, kadastraal
Het aanleggen van een
bekend Ossendrecht sectie C,
zuiveringswerk
nummer 1476
• Rijzendeweg 18, 4634 TX Woensdrecht
Het renoveren van de woning
• tussen Mgr. Van Mensstraat en Vinkenslag
Het kappen van een
te Woensdrecht
verwilderd bosplantsoen

Ontvangst
23 januari 2020
23 januari 2020
24 januari 2020
27 januari 2020

28 januari 2020
29 januari 2020

Genomen besluiten

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum bezwaar maken tegen
onderstaande besluiten. Zie voor meer informatie www.woensdrecht.nl/bezwaar
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
• Dennenlaan 17, 4645 RP Putte
• Elzenbroek 9, 4641 BR Ossendrecht

• Havenweg 2, 4641 PJ Ossendrecht

Omschrijving
Het kappen van 3 eikenbomen
Het bouwen van een woning
met berging en carport, alsmede
het aanleggen van een uitrit
Het uitbreiden van een loods en
het tijdelijk huisvesten van
arbeidsmigranten

Verzonden
24 januari 2020
27 januari 2020

21 januari 2020

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
• Klein Brembrood 8, 4641 RH Ossendrecht

• Steertse Heide Ossendrecht, kadastraal
bekend Ossendrecht sectie C,
nummer 1476
• Jac Jansenweg 9, a, b, c, d, en e,
4631 SL Hoogerheide
Geweigerde omgevingsvergunning
Locatie
• Dennenlaan 17, 4645 RP Putte
Verlenging beslistermijn
Locatie
• Hof van Brabant 27, 4631 HX
Hoogerheide, (kavel 4)
• Hof van Brabant 21, 4631 HX Hoogerheide,
(kavel 1)
• Raadhuisstraat 79 t/m 87,
4631 NC Hoogerheide
• Meiduinweg 2 (kavel 20 Groeve Boudewijn)
Ossendrecht

Omschrijving
Het bouwen van een woning
alsmede het aanleggen van
een inrit
Aanleg van een
zuiveringswerk

Verzonden
28 januari 2020

Bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw

30 januari 2020

Omschrijving
Het kappen van 4 eikenbomen

Verzonden
24 januari 2020

28 januari 2020

Omschrijving
Het bouwen van een woning

Ontvangen
12 november 2019

Het bouwen van een woning

13 november 2019

Het uitbreiden van het
brandcompartiment van de
supermarkt
Het bouwen van een woning

9 december 2019

12 december 2019

Tegen onderstaande beschikking kunnen zienswijzen 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 brandveilig gebruik ten
behoeve van de uitbreiding GrenshotelRestaurant de Jonckheer bestaande uit
activiteit, brandveilig gebruik

Locatie:
Aanwas 17, 4641 JE te Ossendrecht

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 6
februari 2020 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale balie tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij
moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling
worden ingebracht. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer F. Leijting, te
bereiken op telefoonnummer 14 0164.
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, 5 februari 2020

