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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
Meldingen doet u via 
http://meldingen.woensdrecht.nl

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 

EXTRA INFORMATIE OVER HET 
WK VELDRIJDEN 

De ‘2023 UCI Cyclo-Cross World Championships’ 
vindt plaats van 3 t/m 5 februari 2023 in Hooger-
heide. Tijdens dit evenement gaat de top uit het 
veldrijden de strijd aan met elkaar. We maken 
ons op voor tienduizenden bezoekers gedurende 
deze dagen. U zult begrijpen dat dit evenement 
verkeersmaatregelen met zich meebrengt. U 
kunt op de volgende manieren informatie hier-
over krijgen:

• Online hebben we op 
 www.woensdrecht.nl/wkhoogerheide2023 
 informatie verzameld;
•  In de centrale hal van het gemeentehuis hangt 

een plattegrond met de afsluitingen en ver-
keersstromen. 

•  Op 24 januari van 19.00-20.00 uur zal er 
iemand aanwezig zijn om duiding te geven en 
vragen te beantwoorden.

•  Deze week treft u een speciaal informatief 
inlegvel aan bij de Woensdrechtse Bode. 

 Tip: Bewaar deze, want hierop staat de meest  
 relevante informatie.

Contactmogelijkheden
•  Speciaal voor vragen over het WK veldrij-

den aan de gemeente Woensdrecht is er het 
e-mailadres: 

 wkhoogerheide2023@woensdrecht.nl. 
  Uiteraard kunt u ook naar onze servicelijn bel-

len (tel.140164).
•  Heeft u vragen aan de organisatie van het WK 

Veldrijden (over het programma, parcours, 
tickets etc)? 

 Kijk op https://wkhoogerheide2023.nl
 of stuur een e-mail naar: 
 info@wkhoogerheide2023.nl

SCHRIJF JE IN VOOR ELEKTRISCHE DEELAUTO’S 

In oktober en november 2022 vond een interessepeiling plaatst voor elektrische deelauto’s in de 
gemeente Woensdrecht. Uit de interessepeiling bleek dat er veel belangstelling is om met deelau-
to’s aan de slag te gaan. Gemeente Woensdrecht en OnzeAuto stelde een aantal locaties vast waar 
deelauto’s geplaatst kunnen worden. Bij voldoende inschrijvingen worden er begin 2023 op deze 
locaties deelauto’s geplaatst. Inschrijven kan via de link www.onzeauto.com/samen/woensdrecht 

Op 5 locaties in de gemeente Woensdrecht worden er deelauto’s geplaatst bij voldoende inschrijvin-
gen. Op de volgende plekken komen de deelauto’s te staan:
1. Hoogerheide: Huijbergseweg (parkeerterrein nabij gemeentehuis)
2. Hoogerheide: De Zonnebloem (ter hoogte van huisnummer 33)
3. Ossendrecht: Adolphineplein (parkeerterrein ter hoogte van huisnummer 6)
4. Huijbergen: Dorpsstraat (parkeerterrein bij de kerk)
5. Putte: Breestraat (parkeerterrein)
Schrijf je in en doe mee! https://www.onzeauto.com/samen/woensdrecht

NIEUWS KORT IN BEELD

Atletes Georgina Blaine (15) en Fenne Bijhouwer 
(15), beiden uit Hoogerheide, zijn vorige week 
woensdag door burgemeester Steven Adriaan-
sen en wethouder Schuurbiers (sport) in het 
zonnetje gezet. Georgina behaalde afgelopen 
jaar een gouden medaille bij de 300m hordeloop 
en Fenne behaalde afgelopen jaar maar liefst 3 
medailles; 1ste plaats discuswerpen, 1ste plaats 
kogelstoten en 3de plaats kogelslingeren. Van 
harte gefeliciteerd met deze bijzondere presta-
ties dames!

Op zondag 15 januari 2023 heeft burgemeester 
Adriaansen een Koninklijke Onderscheiding uit-
gereikt aan de heer Arnold Wensink. De heer 
Wensink werd benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau vanwege zijn grote verdien-
sten voor de muziek. Op professioneel gebied 
met zijn muzikale loopbaan bij Defensie, maar 
ook in de amateurmuziek als dirigent van diverse 
verenigingen. Bijzonder is zijn betrokkenheid en 
begeleiding van nabestaanden en overlevenden 
van de Herculesramp in 1996. De Koninklij-
ke Onderscheiding werd uitgereikt tijdens zijn 
afscheidsconcert als dirigent van Muziekvereni-
ging De Hoop uit Ossendrecht.



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

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

Verlenging beslistermijn
Locatie   Omschrijving Ontvangst
• Postweg 12, 4631 RZ Hoogerheide Het bouwen van een bedrijfs- 31 oktober 2022
        verzamelgebouw alsmede het 
        plaatsen van reclame

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie   Omschrijving Verzonden
• Groenendries 48, 4635 SB te Huijbergen De aanvraag voor het kappen van 9 januari 2023 
        5 sparrenbomen. 2 bomen zijn ge-
        weigerd en de andere 3 zijn verleend. 
 
• Marktje 1, 4634 VT Woensdrecht Het verbouwen van de woning 9 januari 2023
• Vennekensstraat 12, 4635 RS Huijbergen Het kappen van een populier en  10 januari 2023
        een eik 
  
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 Ontvangst
• Nieuweweg 32 A, 4631 TG Hoogerheide Het plaatsen van een dakopbouw  4 januari 2023
        en het aanpassen van de voorgevel 
• Hof van Brabant 11, 4631 HX Hoogerheide Het plaatsen van een carport 6 januari 2023

Hoogerheide, 18 januari 2023

NATIONALE TUINVOGELTELLING 2023 

Volgende week is het weer zover, van vrijdag 27 t/m zondag 29 januari kunt u meedoen aan de 
nationale tuinvogeltelling. Meedoen is leuk, makkelijk én met uw telgegevens helpt u vogels te 
beschermen. 

• Aanmelden en meer informatie vindt u op: www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
• U kunt via de website een telformulier downloaden, of op uw telefoon de web-app openen: 
 www.mijntuinvogeltelling.nl. 

ENERGIE NOODFONDS VOOR VERENIGINGEN 

De gemeente Woensdrecht heeft een nood-
fonds ingesteld voor verenigingen, stichtingen 
en gebruikers van maatschappelijk vastgoed 
die in de problemen komen door de geste-
gen energiekosten. Hiermee moet voorkomen 
worden dat verenigingen omvallen of de con-
tributie om deze reden moeten verhogen.

Verenigingen kunnen een aanvraag doen voor 
een eenmalige subsidie als ze te kampen heb-
ben met een prijsstijging van 50% of meer op 
de lopende energielasten. Daarbij moet aange-
toond worden dat er inspanningen zijn verricht 
om energie te besparen en dus de energiere-
kening te drukken. Ook voor verenigingen die 
(nog) niet in de problemen komen, loont het 
om energiebesparende maatregelen te nemen. 
Het is mogelijk om hiervoor via de gemeente 
een lening af te sluiten.

Aanvragen 
Alle informatie en de voorwaarden staan op 
www.woensdrecht.nl/energie-noodfonds-ver-
enigingen. Daar is ook het formulier te vin-
den om de aanvraag te doen. Voor vragen 
kunt u terecht bij mevrouw Theuns, mail naar: 
v.theuns@woensdrecht.nl. 

Particulieren
Ook veel particulieren merken dat de prijzen 

voor energie hard zijn gestegen. Vanaf 1 januari 
2023 geldt er een prijsplafond op energie. Dat 
betekent dat u voor het basisgedeelte van uw 
gas- en stroomverbruik een maximumtarief 
betaalt. Voor vragen of meer informatie kunt u 
terecht bij uw energieleverancier. 

Daarnaast heeft het kabinet aangekondigd dat 
er in de loop van 2023 weer een vorm van 
energietoeslag komt voor huishoudens met 
een laag inkomen tot en met 120% van het 
sociaal minimum. 
De voorwaarden zijn mogelijk anders dan in 
2022. Zodra er meer duidelijk is, hoort u dat 
via de ISD Brabantse Wal, leest u dat hier of 
op de social media-kanalen van de gemeente. 
In afwachting van deze ontwikkelingen is het 
nu nog niet mogelijk om een aanvraag voor de 
energietoeslag 2023 in te dienen. 

MKB 
Voor mkb-ondernemingen, waarvan de ener-
giekosten minimaal 7% uitmaken van de totale 
omzet, is er een tijdelijke tegemoetkoming in 
voorbereiding door het Rijk. Het is nog niet 
mogelijk om een aanvraag te doen. 

Wilt u informatie ontvangen zodra er meer 
bekend is, dan kunt u uw gegevens achterlaten 
op www.rvo.nl/tek.  


