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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 

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 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie  Omschrijving Verzonden
• Zandfort 52,   Het realiseren van een aanbouw 1 maart 2023
 4631 RM Hoogerheide met dakopbouw 
• Nieuweweg 32 a, Het plaatsen van een dakopbouw  1 maart 2023
 4631 TG Hoogerheide en het aanpassen voorgevel

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
Locatie Omschrijving activiteit Datum/tijd Verzonden
• Jordaansplein en Het organiseren van de 16 april 2023 van 27 februari 2023 
 Kerkplein  Voorjaarsmarkt Putte 08:00 uur tot 18:00 uur
• St. Lucasplein te Het organiseren van een Van 15 mei 2023 vanaf  28 februari 2023
 Hoogerheide  Kermis 06:00 uur t/m 22 mei
   2023 17:00 uur 
• St. Lucasplein  Het organiseren van een Van 23 oktober 2023 28 februari 2023
 te Hoogerheide Kermis vanaf 06:00 uur t/m 
   30 oktober 2023 15:00 uur 
• Zuster Marie  Het organiseren van 8 april 2023 van 08:00 uur 28 februari 2023
 Adolphinestraat  een Paasmarkt tot 18:00 uur
 te Ossendrecht     
      
  
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
• Keesomstraat 5,  Het bouwen van een garage 19 februari 2023
 4631 GX Hoogerheide  
• Kasteelstraat 5,  Het kappen van een boom 20 februari 2023
 4641 JM Ossendrecht  
• Putseweg (N289) ter hoogte  Het kappen van enkele bomen 20 februari 2023
 van hectometerpaal 11.6, 
 Ossendrecht  
• Middenweg te Hoogerheide Het bouwen van een bedrijfsloods 21 februari 2023
• Noordstraat 5,  Het bouwen van een loods 24 februari 2023
 4641 SE Ossendrecht  
• Sparrenlaan 11,13 en 15,  Het plaatsen van een  26 februari 2023
 4645 JC Putte  erfafscheiding aan de achterzijde 
• Dennenlaan 47, Het kappen van 4 bomen  27 februari 2023
 4631 BG Hoogerheide  
• Philomenahof 25,  Het plaatsen van een berging 28 februari 2023
 4631 NM Hoogerheide  

Hoogerheide, 8 maart 2023

VERKIEZINGEN 2023

Op 15 maart 2023 zijn 
er verkiezingen voor de 
Provinciale Staten en de 
Waterschapsverkiezingen. 

Scan de qr code om een kort filmpje te bekij-
ken waarin burgemeester Adriaansen toelichting 
geeft over wat de provincie en het waterschap 
precies doen en waarom het belangrijk is om te 
gaan stemmen.

Heeft u hulp nodig bij het bepalen op wie u gaat 
stemmen? Gebruik een kieswijzer:
• Mijnstem.nl
• www.stemwijzer.nl

GEVELTUINTJES

Wethouder Jeffrey van Agtmaal was aanwezig bij 
de aanplanten van de geveltuintjes in het Hond-
seind te Ossendrecht. Samen met vrijwilligers, 
het dorpsplatform en groenbedrijf De Slinger-
tuin, werkt de gemeente aan het vergroenen van 
deze straat. Dit ziet er niet alleen mooi uit, het is 
ook goed voor de biodiversiteit. Bij hevige regen-
val zorgt een geveltuintje er bovendien voor dat 
het water sneller de grond in kan trekken. 

Wilt u zelf ook een geveltuintje aanleggen? 
Dat kan en mag. Wel zijn er een aantal richtlij-
nen waaraan een geveltuintje moet voldoen. 
Zo moet de stoep bijvoorbeeld wel voldoende 
breed blijven voor kinderwagens of rolstoelen. 
Stuur ons even een e-mail, dan zorgen wij dat u 
hier meer informatie over ontvangt: 
initiatieven@woensdrecht.nl

TELLING STEMBUREAU 

De telling van de stembureaus zijn openbaar. 
U bent van harte welkom op donderdag 16 
maart vanaf 08:30 in het gemeentehuis. 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Wilt u kennis maken met vrijwilligerswerk? 
Op 10 en 11 maart kan men bij molen Johanna 
in Huijbergen, de scouting in Hoogerheide of 
museum Den Aanwas in Ossendrecht uw hulp 
goed gebruiken! 
Een leuke, leerzame en gezellige ervaring. 
Aanmelden kan via: www.nldoet.nl



RUIMTELIJKE PLANNEN 

De volledige beschrijving van onderstaande plannen treft u aan op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Dorpsstraat 16 te Ossendrecht als gemeentelijk monument
Erfgoedvereniging Heemschut en Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed Zuidwesthoek 
hebben verzoeken ingediend om het object gelegen aan de Dorpsstraat 16 te Ossendrecht aan 
te wijzen als gemeentelijk monument. De aanvraag is positief beoordeeld door de gemeentelijke 
monumentencommissie. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten 
het voornemen uit te spreken om het object gelegen aan de Dorpsstraat 16 te Ossendrecht als 
gemeentelijk monument aan te wijzen. Dit ontwerpbesluit ligt tot 11 april 2023 ter inzage. Na 
bovengenoemde inspraakperiode worden eventuele zienswijzen in overweging genomen. Het 
college neemt vervolgens een definitief besluit over het al dan niet aanwijzen van de Dorpsstraat 
16 te Ossendrecht als gemeentelijk monument.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Camping aan de Groene Papegaai'
Aan de Groene Papegaai 8 in Hoogerheide ligt de camping 'Aan de Groene Papegaai'. Op het 
terrein van de voormalige paardenhouderij, is nu een minicamping gevestigd als nevenactiviteit 
bij het agrarische bedrijf. Het agrarische bedrijf is inmiddels gestopt en de eigenaar wil doorgaan 
met de camping. Hiervoor zijn een aantal wijzigingen en uitbreidingen nodig ten opzichte van de 
huidige situatie. Naast uitbreiding van het aantal standplaatsen wordt ook voorzien in een cara-
vanstalling. Daarnaast wordt één van de twee voormalige bedrijfswoningen (Groene Papegaai 
6) bestemd als een burgerwoning omdat deze al zeer geruime tijd wordt bewoond door derden. 
Om deze wijzigingen en uitbreidingen mogelijk te maken is er een nieuw bestemmingsplan 
nodig.

Voorgenomen verkoop van een perceel gemeentegrond door de gemeente Woensdrecht aan 
Enexis Netbeheer B.V.
Een gedeelte van de berm gelegen tussen de Oude Stee en de Bunkerbaan te Hoogerheide, ter 
grootte van circa 19 m2, kadastraal bekend gemeente Woensdrecht, sectie B, nummers 4146 en 
4147 (beiden gedeeltelijk).Het perceel zal worden gebruikt voor de realisatie van een netstation 
voor openbaar nut.
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VERKEERSBESLUIT VOOR HET INSTELLEN VAN EEN 
MAXIMUMSNELHEID VAN 90 KM/U 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 
bekend, dat door middel van het plaatsen van verkeerstekens en verkeersborden A1en A2, van bij-
lage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,waarmee de algemene maximum-
snelheid van 130 km/u op diverse autosnelwegtrajecten van de rijkswegen 16, 17, 27, 4, 58, 59, 2 en 
73 binnen Noord-Brabant wordt verlaagd naar 90 km/u., zal worden ingesteld. 

Bovenstaand treft u een korte vermelding van de bekendmakingen aan. In het elektronisch gemeen-
teblad kunt u de volledige tekst vinden: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-5416.html


