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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 

NIEUWS KORT IN BEELD

Wethouder Lars van der Beek overhandigde 
deze week het boekje ‘Woensdrecht Actief’, 
waarin het Woensdrechtse beweegaanbod staat 
voor de doelgroep 60+. Zie ook: www.cultsport-
woensdrecht.nl/woensdrecht-actief.

WIJ ZOEKEN NIEUWE COLLEGA’S!   

Teammanager voor het team Leefomgeving
Jouw team is het team Leefomgeving. Zoals de naam al aangeeft richt dit team zich met name op 
de fysieke leefomgeving van de inwoners en ondernemers van onze gemeente. Zij maken beleid, 
beheren de buitenruimte en zorgen voor een goede en veilige gemeenschap waarin ruimte is voor 
ondernemen en recreëren.

Teammanager voor het team Maatschappelijke ontwikkeling
Het team Maatschappelijke Ontwikkeling richt zich op het ontwikkelen van beleid voor het Sociaal 
Domein. In dit team zijn de beleidsmedewerkers verenigd die ervoor zorgen dat ambities en nieuwe 
wetgeving worden vertaald naar plannen en beleid. Hun inzet zorgt ervoor dat alle inwoners kunnen 
participeren in de samenleving.

Teammanager voor het team Publieksplein 
Dit team heeft het meest directe contact met de inwoners en ondernemers. Zij zorgen voor de ont-
vangst van bezoekers en staan de inwoners telefonisch, persoonlijk of via mail en chat te woord en 
luisteren naar hun behoeften en proberen te helpen. Zij zijn het visitekaartje van onze gemeentelijke 
organisatie.

De volledige vacatureteksten kun je vinden op www.werkeninwestbrabant.nl.
Via deze website solliciteer je ook. 

Buitengewoon
Opsporingsambtenaar 
(BOA)
36 uur per week | Salaris tot maximaal bruto € 3.520,-
per maand, excl. een Individueel Keuzebudget van 17,05%.
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PRIVACY 

28 januari is het de Europese Dag van de Priva-
cy. Op de Europese Dag van de Privacy wordt 
er aandacht gevraagd voor het verstrekken van 
informatie en het creëren van bewustwording 
over het gebruik van persoonsgegevens. Privacy 
is een grondrecht en een voorwaarde om vrij 
te zijn in wie je bent en wat je doet. Sinds 25 
mei 2018 is in de Europese Unie de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. De AVG wet regelt wat er allemaal 
wel en niet mag met persoonsgegevens van 
mensen: een wet die jouw privacy beschermt! 
De gemeente verzamelt en gebruikt veel per-
soonsgegevens. In de privacyverklaring op onze 

website lees je hoe wij met jouw persoonsge-
gevens omgaan. Met vragen kun je terecht bij 
onze Functionaris Gegevensbescherming. Kijk op 
onze website www.woensdrecht.nl/privacy. Ga 
zelf ook altijd voorzichtig om met je persoons-
gegevens.

VOLG GRATIS ONLINE 
TRAININGEN TEGEN 
CYBERCRIMINALITEIT

Je probeert in je com-
puter te komen. Er 
gebeurt niets. Ineens 
verschijnt er een mel-
ding op het scherm. 
Je computer is gegij-
zeld en je krijgt alleen 
maar toegang wanneer 

je een geldbedrag betaalt. Je bent slachtoffer 
geworden van Ransomware. Maak je weerbaar 
tegen cybercrime en volg gratis online trainingen 
via: https://Markiezaten.dataexpert.academy 
(maak een account aan en je kunt aan de slag).

NATIONALE TUINVOGELTELLING 
2023

Aan het einde van de 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 down-
loaden, of op uw telefoon de web-app openen: 
www.mijntuinvogeltelling.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

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

Kabels en leidingen telecom
Locatie   Omschrijving Verzonden
• Kamerlingh Onnesstraat 23,  Het uitvoeren van kabel- en 16 januari 2023
 4631 GS Hoogerheide leidingwerkzaamheden 
• Sparrenlaan 12, 4645 JD Putte Het uitvoeren van kabel- en 16 januari 2023 
        leidingwerkzaamheden 

Verlenging beslistermijn
Locatie   Omschrijving Ontvangst
• Zandfort 52, 4631 RM Hoogerheide Het realiseren van een aanbouw  4 oktober 2022
        met dakopbouw 
  
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie   Omschrijving Verzonden
• Heidestraat 3A, 4645 RC Putte Het bouwen van een woning als- 12 januari 2023 
        mede het aanleggen van een inrit 
• Koppelstraat 22, 4645 RD Putte Het bouwen van een woonwagen 17 januari 2023
• Parklaan 71, 4645 RW Putte Het vergroten van de bungalow 17 januari 2023
• Hollandseweg 15, 4635 BD Huijbergen Het vervangen van de kleine 18 januari 2023 
        dakkapellen door 1 grote dakkapel 
Geweigerde omgevingsvergunning
Locatie   Omschrijving Verzonden
• Bergsebaan 8, 4635 RP Huijbergen Het plaatsen van een hekwerk  18 januari 2023
        en grondwal 
   
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
• Ossendrechtseweg 61, 4631 BB Hoogerheide Het bouwen van een bijgebouw 12 januari 2023
• Bakkerstraat 10, 4635 EB Huijbergen Het plaatsen van zonnepanelen 13 januari 2023 
        achter in de tuin 
• Raadhuisstraat 67 a, 4631 NB Hoogerheide Het wijzigen van de gevel 16 januari 2023
• Dahliastraat 1, 4645 CZ Putte Het vergroten van de woning 17 januari 2023
• Breestraat 19, 4645 EC Putte Het vervangen van kozijnen 17 januari 2023

Binnengekomen aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Locatie   Omschrijving Ontvangst
• Voltweg 18, 4631 SR Hoogerheide Het opslaan van banden met 19 januari 2023
        velgen van autowrakken en 
        aanhangers 

Binnengekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer / melding Besluit mobiel breken bouw- 
en puinafval / melding gesloten bodemenergiesysteem
Locatie   Omschrijving Ontvangst
• Weg naar Wouw 44, Huijbergen Melding Activiteitenbesluit  30 augustus 2022
        milieubeheer 

Binnengekomen verzoek om maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieu-
beheer
Weigeren Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ten behoeve van de volgende inrichting, naar aan-
leiding van het Activiteitenbesluit, het maatwerkvoorschrift wordt geweigerd:
Locatie Omschrijving Datum verzending
Weg naar Wouw 44 Maatwerkvoorschrift: 11 januari 2023 verzonden 
Huijbergen, Het verzoek om maatwerk voor (door Omgevingsdienst 
Schietbaan Trapke Op verruimen van grenswaarden voor  Midden- en West-Brabant)
(Dordt B.V.) geluid en verkleinen van de 
  onveilige zone is geweigerd.

Hoogerheide, 25 januari 2023 

WOENSDRECHT ACTIEF

Bewegen helpt om gezond ouder te worden. Het is goed voor de gezondheid en stimuleert de her-
senen. Bewegen in teamverband maakt het bovendien gezellig en is goed voor de sociale contacten. 
Verenigingen in de gemeente Woensdrecht nodigen u graag uit om een keer mee te doen! 

In het boekje 'Woensdrecht Actief' dat net uit is, staat een overzicht van het beweegaanbod voor de 
doelgroep 60+. Haal het boekje op bij BWI Woensdrecht of lees het digitaal op: 
www.cultsportwoensdrecht.nl/woensdrecht-actief.

Ook leuk: de groep Mix Sport 60+ van BWI Woensdrecht op woensdag in Ossendrecht of donderdag 
in Hoogerheide (www.cultsportwoensdrecht.nl/mix-sport-60-bwi) en de activiteiten in Huijbergen 
(www.kbo-huijbergen.nl/jaaroverzicht). Woensdrecht heeft veel te bieden als het om bewegen gaat! 

ACTUALISATIE ADRESSEN GEMEENTEGIDS  

In week 4 start Akse Media, de uitgever van de Woensdrechtse gemeentegids, met het actualiseren 
van het adressengedeelte. Staat u met uw organisatie of vereniging in de gemeentegids opgeno-
men, dan ontvangt u een e-mail ter controle van de gegevens. Met een unieke code kunt u zelf de 
gegevens controleren en indien nodig aanpassen. Wanneer uw e-mailadres niet bekend is bij Akse 
Media, dan zult u telefonisch worden benaderd.

Om ook opgenomen te worden in de gemeentegids kunt u contact opnemen met Akse Media: 
•  Per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Woensdrecht)
• Telefonisch: 0223-673010  (redactie Akse Media)
• Schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Woensdrecht) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

VOORNEMEN UITSCHRIJVING NAAR LAND ONBEKEND 

De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie perso-
nen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het team Publieksplein van de afdeling 
Dienstverlening. Het college heeft het voornemen de persoonslijst van deze personen op te 
schorten. Daardoor staan zij 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
geslachtsnaam   voornemen 
S. Cazacliu 1-3-1983 Antwerpsestraatweg 80 Hoogerheide 25-1-2023
C. Cazacliu 5-1-1982 Antwerpsestraatweg 80 Hoogerheide 25-1-2023
D.G. Kalembryk 27-8-1999 Antwerpsestraatweg 80 Hoogerheide 25-1-2023
R. Maher 16-11-1991 Antwerpsestraatweg 80 Hoogerheide 25-1-2023
Y. Hordelii 9-3-2001 Antwerpsestraatweg 80 Hoogerheide 25-1-2023
I. Hordelii 30-3-1994 Antwerpsestraatweg 80 Hoogerheide 25-1-2023

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit zijn mening geven, schriftelijk of mon-
deling. Wanneer u dit mondeling wilt doen, vragen 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, adres, datum, omschrijving van het voorgenomen 
besluit waar u uw mening over wilt geven, de reden waarom u het niet eens bent met dit voorge-
nomen besluit en uw handtekening. U stuurt de brief naar: Gemeente Woensdrecht, t.a.v. team 
Publieksplein van de afdeling Dienstverlening, Postbus 24, 4630AA Hoogerheide 

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

Openbare vergadering opinieraad ruimte

Datum: Dinsdag 31 januari 2023 
Tijd: Aanvang 19:30
Locatie: Raadzaal (gemeentehuis)

Agenda     
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 29 november 2022
 3. Mededelingen
 4. Insprekers (bij ingekomen stukken)
 5. Vragenronde
Te behandelen zaken
 6. Omgevingsvisie gemeente Woensdrecht
 7.  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 

Camping aan de Groene Papegaai.
 8. Schrijven ruitercentrum  Hoogerheide
 9.  Raadsinformatienota Grondexploitatie 

Bergsestraat - sportpark Huijbergen

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

Sluiting

Openbare vergadering opinieraad samen-
leving

Datum: Woensdag 1 februari 2023
Tijd: Aanvang 19:30
Locatie: Raadzaal (gemeentehuis)

Agenda     
Opening door de voorzitter de heer 
A.P.C.M. Gelten   
 1. Vaststellen van de agenda
 2.  Vaststellen van de besluitenlijst van de opi-

nieraad Samenleving 30 november 2022
 3. Mededelingen
  a.  Terugkoppeling uit de commissie sociaal 

domein
 4. Insprekers bij ingekomen stukken
 5. Vragenronde

Te behandelen zaken
 6.  Gunning bouw Integraal Kinds Centrum 

Woensdrecht (IKC) en garantie- en koopver-
klaring.

 7. Eenmalige indexatie budgetsubsidies 2023
 8.  (Concept) toekomstvisie GGD West-Bra-

bant: "Wij maken gezond gewoon 2023-
2033"

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

Sluiting

Openbare vergadering opinieraad bestuur

Datum: Donderdag 2 februari 2023 
Tijd: Aanvang 19.30 uur
Locatie: Raadzaal (gemeentehuis)

Agenda    
Opening door de voorzitter mevrouw 
M.E. de Lange  
 1. Vaststellen van de agenda
 2.  Vaststellen van de besluitenlijst van de opi-

nieraad Bestuur van 1 december 2022
 3. Mededelingen
  3a  Mondelinge terugkoppeling uit de finan-

ciële commissie
 4. Insprekers bij ingekomen stukken
 5. Vragenronde

Te behandelen zaken
 6.  Onderzoek RKC Informatievoorziening P&C 

cyclus 
 7. Overheveling budgetten 2022 naar 2023
 8.  Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 

2023-2026 en Regionaal Beleidsplan Zeel-
and-West-Brabant 2023-2026 (alleen infor-
merend en opiniërend)

 9.  Aanvraag suppletie gemeentefonds ten 
behoeve van bommenregeling

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

Sluiting  

Openbare vergadering van de raad

Datum:  Donderdag 2 februari 2023 
Tijd:  Aanvang direct na afloop van de 
  opinieraad bestuur
Locatie:  Raadzaal (gemeentehuis)

Agenda       
Opening door de voorzitter, de heer 
drs. J.J.C. Adriaansen

   1. Vaststellen van de agenda
 2.  Vaststellen voorstellen tot afhandeling inge-

komen stukken van de opinieraden Ruimte 
(31 januari 2023) Samenleving (1 februari 
2023) en Bestuur (2 februari 2023).

 3.  Raadsvoorstel geheimhouding documenten 
IKC

 4.  Concept) toekomstvisie GGD West-Brabant: 
"Wij maken gezond gewoon 2023-2033"

 5.  Besluitvorming hamerstukken (A-voorstel-
len) uit de opinieraad Ruimte (31 janua-
ri 2023) Samenleving (1 februari 2023) en 
Bestuur (2 februari 2023).

 6. Sluiting 

OPENBARE VERGADERING 
WMO ADVIESRAAD

Datum: Donderdag 26-01-2023
Tijd: Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Gemeentehuis, raadszaal

Agenda
 1. Opening door de voorzitter
 2.  Presentatie over de ISD door Dhr. R. van 

Toor directeur ISD
 3. Mededelingen door wethouder L.  van Beek
 4.  Notulen openbare WMO adviesraad verga-

dering van 03-11-2022
 5. Informatie brief WMO adviesraad
 6. Jaarverslag WMO adviesraad 2022
 7. Update WMO 3.0 en verordening 2015
 8.  Project eenzaamheid  Miranda Kouters met 

de BWI
 9.  Project zorgkosten Karin Overbeeke met de 

BWI
 10. Actielijst bespreken
 11. Rondvraag

Volg de vergaderingen
Openbare vergaderingen zijn te volgen op de 
publieke tribune in de raadzaal of online via 
www.woensdrecht.nl/live

Inspreken
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.

WMO
ADVIESRAAD
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