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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 

Besluiten APV-vergunningen 
Locatie Omschrijving activiteit Datum/tijd Verzonden
• Tervoplein te Putte Het innemen van een stand- 7-3-2023 Tervoplein te Putte 
      plaats voor de verkoop van
      asperges en aanverwante
      producten van 8 april 2023
      t/m 3 juni 2023
• Oude Carpoolplaats Het innemen van een stand- 7-3-2023 Oude Carpoolplaats
 te Hoogerheide  plaats voor de verkoop van  te Hoogerheide 
      asperges en aanverwante
      producten van 15 april 2023
      t/m 10 juni 2023  
• St. Lucasplein  Het innemen van een stand- 7-3-2023 Sint Lucasplein
 te Hoogerheide plaats voor het uitvoeren van  te Hoogerheide 
      een bevolkingsonderzoek
      van 25 mei 2023 t/m
      medio augustus 2023

Binnengekomen aanvragen Alcoholvergunning artikel 3 (reguliere procedure)
Locatie  Omschrijving Verzonden
• De Ploeg 11, 4641 TH Ossendrecht De uitoefening van een horecabedrijf 2 maart 2023

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie  Omschrijving Verzonden
• Aviolandalaan 31,  Het tijdelijk plaatsen van een 6 februari 2023
 4631 RP Hoogerheide kantine gebouw 
• Vrouwenhof 23, Het uitbreiden van de woning alsmede 8 maart 2023 
 4635 AD Huijbergen het aanleggen van een inrit 
• Langs de N289 t.h.v. Ossendrecht Het kappen van 3 beuken  8 maart 2023
• Kasteelstraat 5, De kapvergunning voor het 8 maart 2023
 4641 JM te Ossendrecht Kandelaberen van een treurwilg 
• Dahliastraat 1, 4645 CZ Putte Het maken van een opbouw bovenop  9 maart 2023
      de keuken/berging

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
Locatie Omschrijving activiteit Datum/tijd Verzonden
• Woensdrecht Namens Brabantse Wal 19 maart 2023 7 maart 2023 
      Wielerevents een wielerronde van 9:30 uur t/m
      in de kern Woensdrecht 18:00 uur
• Huijbergen Namens Brabantse Wal 26 maart 2023 7 maart 2023 
      Wielerevents een wielerronde van 9:30 uur t/m
      in de kern Huijbergen 18:00 uur
• Ossendrecht Namens Brabantse Wal 2 april 2023 7 maart 2023 
      Wielerevents een wielerronde van 9:30 uur t/m
      in de kern Ossendrecht 18:00 uur
• Hoogerheide Namens Brabantse Wal 28 mei 2023 7 maart 2023 
      Wielerevents een wielerronde van 9:30 uur t/m
      in de kern Hoogerheide 18:00 uur
• Putte Namens Brabantse Wal 4 juni 2023 7 maart 2023 
      Wielerevents een wielerronde van 9:30 uur t/m
      in de kern Putte 18:00 uur

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
• Antwerpsestraatweg kadastraal De aanleg van voortplantingswateren  6 maart 2023
 perceel A 1212 Hoogerheide Brabantse Wal 
• Walhoeve (Ossendrechtseweg 61, Het bouwen van 23 woningen met 6 maart 2023 
 4631 BB) te Hoogerheide bijgebouwen en het aanleggen van 
      18 uitritten 
• Onderstal 23, 4631 NN Hoogerheide Het kappen van een boom 6 maart 2023
• Parklaan 95, 4645 RW Putte Het plaatsen van een erfafscheiding 7 maart 2023

Hoogerheide, 15 maart 2023

Twee duo’s van twirlvereniging Re-Creation uit 
Ossendrecht zijn vandaag feestelijk gehuldigd 
op het gemeentehuis in Hoogerheide door bur-
gemeester Steven Adriaansen en wethouder 
Rainier Schuurbiers. Miranda Hoeckx (13), Anna 
van der Poel (13), Laura van Hoof (15) en Floor 
Daalmans (17) van harte gefeliciteerd met deze 
mooie prestatie!

VERKIEZINGEN 15 MAART
Eén dezer dagen vindt u de Kandidatenlijsten 
voor de verkiezingen in de brievenbus. De kandi-
datenlijsten bevatten zowel Brabantse Delta als 
Scheldestromen en Provinciale Staten.
Goed om te weten: de gemeente Woensdrecht 
valt vrijwel geheel onder waterschap Brabant-
se Delta. Op woensdag 15 maart kunt u dus 
uw stem uit brengen op een kandidaat van 
waterschap Brabantse Delta en op één van 
de kandidaten van de Provinciale Staten. Een 
paar adressen in onze gemeente vallen in het 
gebied dat valt onder Waterschap Scheldestro-
men. Deze mensen zijn apart door ons geïn-
formeerd.  Alleen zij kunnen op een kandidaat 
stemmen voor het waterschap Scheldestromen. 
Voor meer informatie over de verkiezingen:  
www.woensdrecht.nl/verkiezingen. (en dus niet 
van waterschap Scheldestromen).

Regio West-Brabant West gaat voor meer wonin-
gen, meer betaalbare woningen én het versnel-
len van de woningbouw! Om dit waar te maken 
hebben de gemeenten en woningcorporaties 
uit de regio afgelopen woensdag De Woondeal 
ondertekend. De wethouders wonen West-Bra-
bant West en de bestuurders van woningcor-
poraties West-Brabant West maakten van dit 
moment gebruik om een zorgenbrief over de 
stikstofmaatregelen te overhandigen aan minis-
ter Hugo De Jonge en gedeputeerde Ronnes. Op 
korte termijn hopen de wethouders en bestuur-
ders perspectief en duidelijkheid te krijgen rond-
om het stikstofdossier.

NIEUWS KORT IN BEELD



VOLG GRATIS ONLINE TRAININGEN TEGEN CYBERCRIMINALITEIT

Ineens is je computer een stuk trager, hij doet gewoon anders dan nor-
maal. Als je van je vrienden dan ook nog de melding krijgt dat je moet 
stoppen met het mailen van die irritante reclame, weet je het zeker. Je 
bent slachtoffer geworden van Malware. 
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).

OPINIRADEN SAMENLEVING, RUIMTE EN BESTUUR

Openbare vergadering opinieraad ruimte
Datum: Dinsdag 21 maart 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 
 opinieraad Ruimte van 29 november 2022
3. Mededelingen
4. Insprekers (bij ingekomen stukken)
5. Vragenronde
Te behandelen zaken
6.  Vaststelling bestemmingsplan 'Woningbouw 

Antwerpsestraat 42-48, Putte'
7.  Vaststelling bestemmingsplan Verbreding lei-

dingstraat Grindweg Woensdrecht
8. Ter bespreking gevraagde ingekomen 
 stukken

Sluiting

Openbare vergadering opinieraad 
samenleving
Datum: Donderdag 23 maart 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.  Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschap-

pelijke Opvang 2023-2028
7.  Geactualiseerde subsidieverordening
 gemeente Woensdrecht 2023
8.  Kaderbrieven begrotingen 2024 gemeen-

schappelijke regelingen: GGD;
9. Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
 D1. Overzicht moties en toezeggingen

Sluiting

Openbare vergadering opinieraad bestuur
Datum: Donderdag 23 maart 2023 
Tijd:  Direct aansluitend op opinieraad 

samenleving ± 20.30 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 financiële 

commissie
4. Insprekers bij ingekomen stukken
5. Vragenronde
Te behandelen zaken
6. Stichting Waarborgfonds veiligheidsregio’s 
7.  Wijziging Reglement van orde en Verordening 

op de Opinieraden in verband met aanpassing 

in de Gemeentewet omtrent geheimhouding 
8.  Initiatiefvoorstel PvdA Bemensing fracties in 

de opinieraden
9.  Kaderbrieven begrotingen 2024 gemeen-

schappelijke regelingen Belastingsamen-
werking, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, 
Regio West Brabant en het West-Brabants 
Archief

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

Sluiting  

Openbare vergadering van de raad
Datum: Donderdag 23 maart 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 
(21 maart 2023) Samenleving (23 maart 2023) 
en Bestuur (23 maart 2023).

3.  Besluitvorming hamerstukken (A-voorstellen) 
uit de opinieraad Ruimte (21 maart 2023) 
Samenleving (23 maart 2023) en Bestuur (23 
maart 2023).

4. Sluiting

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.


