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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

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 

KOM JIJ BIJ HET DORPSPLATFORM IN HOOGERHEIDE?

Hoogerheide heeft al een tijdje geen dorpsplat-
form meer en wethouder Thierry de Heer ziet 
daar graag verandering in: “Het is erg belang-
rijk voor de leefbaarheid van het dorp dat er 
een dorpsplatform is: Mensen die gevraagd en 
ongevraagd advies geven aan de gemeente en 
dorpsgenoten helpen bij het ontwikkelen van 
initiatieven”.
 
Momenteel zijn er een drietal mensen die samen 
met jou een nieuwe start willen maken met het 
dorpsplatform Hoogerheide. Vind jij het leuk 

om betrokken te zijn bij actuele thema’s die in 
Hoogerheide spelen? Stuur dan een korte moti-
vatie naar: l.bogers@woensdrecht.nl. 
 
Het dorpsplatform beschikt over een eigen bud-
get waar plannen mee uitgewerkt kunnen wor-
den. De enige voorwaarden voor deelname zijn 
dat je: in Hoogerheide woont, niet betrokken 
bent bij een lokale politieke partij en tijd vrij wilt 
maken om samen met je mede-dorpsplatform-
leden en de gemeente Hoogerheide nog leuker, 
mooier en veiliger te maken!

DOORKOMST LA VUELTA 21 AUGUSTUS 

Op zondag 21 augustus wordt de derde etappe 
van La Vuelta Holanda gereden. Deze zal door 
Woensdrecht, Hoogerheide en Huijbergen rijden.

Route
•  Woensdrecht: Antwerpsestraatweg, Reimers-

waalweg, Langeweg, Dorpsstraat, Rijzende-
weg, Bossestraat, Nederheide, Dorpsstraat.

•  Hoogerheide: Onderstal, Scheldeweg, Putse-
weg, Huijbergseweg.

•  Huijbergen: Westerstraat, Boomstraat, Weg 
naar Wouw.

Doorkomsttijden
•  Woensdrecht: 15:41 uur tot 16:05 uur.
•  Hoogerheide: 15:49 uur tot 16:12 uur.
•  Huijbergen: 15:54 uur tot 16:18 uur.

Verkeersmaatregelen
Alle wegen op de route worden van 11:45 
uur tot 17:45 uur afgezet, hiervoor is een 
wegsleepregeling van kracht. Tekeningen 
van de exacte locaties zijn te vinden op:  
www.woensdrecht.nl/la-vuelta 

Kleurplaat voor gratis bidon
Kinderen kunnen nog altijd een kleurplaat inleve-
ren bij Primera Hoogerheide en ontvangen dan 
een mooie La Vuelta bidon. De kleurplaat is te 
downloaden vanaf www.woensdrecht.nl/la-vu-
elta of https://vriendenvandekoers.nl

Groot scherm
Nabij het gemeentehuis zal het gezellig worden 
op zondag 21 augustus. Met een hapje en drank-
je kunt u op een groot scherm de etappe volgen. 
Meer informatie hierover volgt later nog. 

<<aub afbeelding Rainier>>

Wethouder Rainier Schuurbiers (sport) verheugt 
zich op de doorkomst van de Vuelta: “Als UCI 
Bike City gemeente zijn we erg blij dat dit prach-
tige wielerevenement ook drie van onze dorpen 
passeert. Nu de spandoeken hangen komen we 
al op tijd in de Spaanse sferen en zal de door-
komst een groot feest worden”.

PUMPTRACKBAAN

Al langere tijd ontvangen we diverse verzoeken 
en gaan er petities rond voor het aanleggen van 
een pumptrackbaan. Een tijdje geleden zijn we 
dan ook in gesprek gegaan met verschillende 
jongeren en hun ouders die de afgelopen jaren 

een aanvraag hebben ingediend, om te horen 
wat hun wensen precies zijn. Vaak wordt er 
verwezen naar Roosendaal, waar een van de 
grootste pumptrackbanen van Nederland ligt. 
Woensdrecht is qua grootte niet te vergelijken 

met Roosendaal. Toch willen we graag meeden-
ken om een baan te creëren waar jongeren met 
hun step, skateboard of crossfiets terecht kun-
nen. We gaan hiervoor binnen bestaande (speel)
ruimtes kijken naar de mogelijkheden. Zodra we 

dit onderzocht hebben, gaan we weer in gesprek 
met de aanvragers.
Een pumptrackbaan is een grote investering. Zijn 
er bedrijven die willen sponsoren? Dan horen we 
dit graag via: initiatieven@woensdrecht.nl.

CRISISNOODOPVANG IN WOENSDRECHT EN BERGEN OP ZOOM

Landelijk zijn er onvoldoende reguliere opvang-
plekken voor vluchtelingen. Het COA (Centraal 
Orgaan Asielzoekers) kan zijn wettelijke taak 
niet meer uitvoeren en daarom is men over-
gegaan op crisisnoodopvang.  Alle gemeenten 
in Nederland hebben een dringende oproep 
ontvangen om mee te werken aan deze cri-
sisnoodopvang. Ook in deze regio wordt van 
gemeenten verwacht dat zij meewerken. In 
opdracht van de Veiligheidsregio Midden- en 
West Brabant leveren Woensdrecht en Bergen 
op Zoom binnenkort een locatie voor tijdelijke 
crisisnoodopvang.

Van 1 t/m 28 augustus worden er 85 men-
sen opgevangen in de gemeente Woensdrecht, 
locatie MFC Kloosterhof in Hoogerheide. Op 28 
augustus verhuist deze groep mensen naar een 
crisisnoodopvanglocatie in Bergen op Zoom. Zij 
blijven hier tot 1 oktober.

Bij crisisnoodopvang worden vluchtelingen voor 
een korte periode opgevangen. Zij zijn in afwach-
ting van de uitslag van hun asielaanvraag. (Nood)
opvang bestaat uit het bieden van een slaap-
voorziening, sanitaire faciliteiten en eten. De 
samenstelling van de mensen wordt bepaald 
vanuit het COA en is op dit moment nog niet 
bekend.

Locatie Woensdrecht
Voor de gemeenten breekt er nu een periode 
van voorbereiding aan. MFC Kloosterhof is de 
officiële gemeentelijke opvanglocatie bij crises in 
Woensdrecht en is op korte termijn beschikbaar 
vanwege de vakantieperiode waarin het multi-
functionele centrum gesloten is. De ruimtes gaan 
ingericht worden voor de opvang van vluchtelin-
gen. Zo wordt de sporthal ingericht met bedden 
en worden de bestaande sanitaire voorzieningen 
deels uitgebreid met tijdelijke units. Daarnaast 

wordt toegang tot gezondheidszorg geregeld en 
treffen we alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de opvang op een veilige wijze en 
zonder overlast verloopt. Zo is er bijvoorbeeld 
dag en nacht beveiliging aanwezig. 
De publieke functies van het gemeentehuis, 
zoals de receptie, de loketten, de bibliotheek en 
het bloedprikken zijn gedurende de opvangperi-
ode gewoon open. De gemeentelijke dienstverle-
ning gaat dan ook door.

Locatie Bergen op Zoom
Bergen op Zoom is op dit moment verschillende 
locaties aan het onderzoeken. Binnenkort is hier 
meer duidelijkheid over. 

Vrijwilligers
Op dit moment zijn we nog volop in de voor-
bereidende fase en weten we nog niet hoe de 
samenstelling van de groep mensen is. Het is 

daarom moeilijk te zeggen of we goederen of 
diensten kunnen gebruiken. Mochten inwoners 
aan de slag willen of ondernemers iets kunnen 
betekenen, dan stellen we dit op prijs. Voorlopig 
verzamelen we al het aanbod en op een later 
moment inventariseren we de behoefte. Men 
kan zich hiervoor melden in Woensdrecht via 
de  servicelijn, tel: 140164 of per e-mail: service-
lijn@woensdrecht.nl o.v.v. crisisnoodopvang. 
Voor Bergen op Zoom kan men zich melden via 
h.devalk@bergenopzoom.nl. Of en zo ja, welke 
behoefte er eventueel is aan spullen zal ook pas 
in een later stadium duidelijk worden. Houd u 
hiervoor onze website in de gaten. 

Meer informatie
Op onze website hebben wij een pagina aange-
maakt waarop u meer informatie kunt vinden: 
www.woensdrecht.nl/crisisnoodopvang en/of 
www.bergenopzoom.nl/crisisnoodopvang.

NIEUWS KORT IN BEELD

Al een maand of vier zet Brede Welzijnsinstel-
ling Woensdrecht zich in voor de sociaal-maat-
schappelijke begeleiding van vluchtelingen uit 
Oekraïne. Afspraken hierover zijn vastgelegd 
in een overeenkomst, die wethouder Lars van 
der Beek en BWI-directeur Mark Inja vandaag 
ondertekenden. De wethouder sprak zijn waar-
dering uit voor de inzet van iedereen die hierbij 
betrokken is!

WVV'67 gaat met nieuw gras het komende sei-
zoen in!  Het hoofdveld wordt in het geheel 
vervangen door een nieuw kunstgrastapijt. Wet-
houder Jeffrey van Agtmaal nam vorige week 
een kijkje. Met het vernieuwde veld kan de ver-
eniging er weer jaren tegen aan.

Vorige week werd een convenant ondertekend 
waarin afspraken staan over de brandweerzorg 
op het Businesspark Aviolanda. Dit gebeurde op 
vliegbasis Woensdrecht door burgemeester Adri-
aansen, de regionaal commandant van de Veilig-
heidsregio Midden- en West Brabant mevrouw 
Trijselaar en kolonel Teunissen-van de Kamp van 
de vliegbasis Woensdrecht.

BEKENDMAKINGEN

Onderstaand treft u een korte vermelding van de bekendmakingen aan. In het elektronisch gemeente-
blad 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
• in d' Hoef 48, 4631 MJ Hoogerheide Het plaatsen van een dakkapel 19 juli 2022
• O Lv Vrouw ter Duinenln 108,  Het verbouwen van de woning 19 juli 2022
 4641 RM Ossendrecht alsmede het  verleggen van de oprit 
• Calfven 100, 4641 RC Ossendrecht Het bouwen van een woning en het  20 juli 2022
  aanleggen van een uitrit 
• Kloosterstraat 18, 4631 KG Hoogerheide Het plaatsen van een veranda 21 juli 2022

Kabels en leidingen telecom
Locatie Omschrijving Verzonden
• Vijverstraat 17, 4635  RA Huijbergen Het uitvoeren van kabel- en  20 juli 2022
  leidingwerkzaamheden 

Ontheffing art. 3 alcoholwet
De burgemeester van Woensdrecht maakt bekend ontheffing te hebben verleend van het verbod 
(art. 3 van de Alcoholwet) tot het zonder vergunning verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank 
voor gebruik ter plaatse bij de volgende bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard: Bruiloft in 
een tent op het Landgoed Mattemburgh, Antwerpsestraatweg 183, 4631 PN Hoogerheide op 20 
augustus 2022 van 11.00 uur tot 24.00 uur en op 21 augustus 2022 van 00.00 uur tot 02.00 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
• Wouwbaan 10, 4631 KM Hoogerheide Het uitbreiden van de woning 13 juli 2022
• Dennenlaan 12, 4631 BH Hoogerheide Het kappen van 5 dennenbomen 15 juli 2022

Hoogerheide, 27 juli 2022

RUIMTELIJK PLAN

De volledige beschrijving van onderstaand plan treft u aan op www.officielebekendmakingen.nl

Ontwerp wijzigingsplan ‘Vossenweg 3, Hoogerheide’
Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden - 
natuur - en landschapswaarden’ naar ‘Wonen’ en een deel naar ‘Natuur’. Voor deze wijziging wordt 
gebruikt gemaakt van de opgenomen wijzigingsbevoegdheid uit het vigerende bestemmingsplan 
‘Bestemmingsplan Buitengebied, geconsolideerde versie 2019’.

Hoogerheide, 27 juli 2022


