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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 

DOORKOMST LA VUELTA 21 AUGUSTUS

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

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
• Zonneweide 18, 4641 PP Ossendrecht Het verbreden van de oprit 23 juli 2022
• O Lv Vrouw ter Duinenln 62, Het plaatsen van een dakkapel 
 4641 HG Ossendrecht aan de zijgevel 25 juli 2022
• Antwerpsestraatweg 170 a,  Het bouwen van een garage 26 juli 2022
 4631 RC Hoogerheide 

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

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving Verzonden
• St Lucasplein 19, 4631 LH Hoogerheide vergroten van de hal 26 juli 2022

Hoogerheide, 3 augustus 2022

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

Vastgesteld bestemmingsplan “Herontwikkeling voormalig gemeentehuis Huijbergen”
Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van 9 grondgebonden woningen op het perceel 
Bergsestraat 10 en een supermarkt met 13 appartementen op het perceel Canadaplein 1 te Huijber-
gen. Het vastgestelde bestemmingsplan is inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van de ontwerp- versie.

Hoogerheide, 3 augustus 2022

Deze grote Spaanse wielerronde start met drie 
dagen fietsen door Nederland, voordat men naar 
Spanje gaat. 

Op zondag 21 augustus wordt de derde etappe 
gereden door Brabant (Breda-Breda) en dan 
komt men ook door de gemeente Woensdrecht. 

Hoe laat?
Naar verwachting komen de renners rond 15:41 
uur Woensdrecht binnen gereden, zijn ze rond 

15:49 uur in Hoogerheide en om 15:54 uur in 
Huijbergen. 
De reclamekaravaan komt overal ongeveer een 
uur eerder. 

De route
•  Woensdrecht: Antwerpsestraatweg, Reimers-

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

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

Let op: Straten worden afgesloten en er 
gelden parkeerverboden
Alle wegen op de route worden van 11:45 uur 
tot 17:45 uur afgezet en er is een wegsleepre-
geling van kracht. Tekeningen van de exacte 
locaties zijn te vinden op: 
www.woensdrecht.nl/la-vuelta

SNOEI OF MAAI NIET ZELF IN DE 
OPENBARE RUIMTE 

We zijn een groene gemeente waarin veel bomen 
staan. Bomen dragen bij aan de leefbaarheid, 
vanwege enkele belangrijke functies: Ze nemen 
water op bij hevige regenval, bieden schaduw bij 
hitte en een groene omgeving ziet er natuurlijk 
ook gewoon mooi uit. Bomen bieden ook aan 
diverse dieren schuil-, nest- en voedselmoge-
lijkheden. Helaas zien we weleens dat mensen 
gemeentelijke bomen snoeien in de openbare 
ruimte. We roepen u met klem op dit niet zelf te 
doen. Heeft u overlast van bepaalde takken, geef 
dit dan aan via het meldingsformulier op onze 
website en de collega’s van onze buitendienst 
zullen dan de situatie beoordelen en indien 
nodig/mogelijk actie ondernemen.
Ook willen we u vragen niet zelf bermen te 
maaien. We voeren namelijk een speciaal maai-
beleid, zodat bepaalde kruiden en bloemen tot 
bloei kunnen komen. Dit vormt een belangrijke 
voedselbron voor 
insecten, waarvan 
velen het zwaar hebben.

•  Huijbergen: Westerstraat, Boomstraat, Weg 
naar Wouw.

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-vuelta of 
https://vriendenvandekoers.nl




