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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 

17 SEPTEMBER CANADEES BEZOEK IN HOOGERHEIDE/WOENSDRECHT
'In our fathers’ footsteps'

Op zaterdag 17 september mogen wij zo’n 60 
familieleden van overleden Canadese oorlogs-
veteranen ontvangen in onze gemeente. Het 
bezoek aan Hoogerheide is onderdeel van een 
grotere pelgrimage langs de historische route 
waarlangs hun vaders of opa’s Nederland bevrijd 
hebben. 

Om 15.30 uur vertrekt deze groep lopend, bege-
leid door een ‘pipes and drumband’ (onder ande-
re met doedelzakken), vanaf het gemeentehuis 
door de Raadhuisstraat richting de rotonde met 
de silhouetten van Canadese soldaten. Vanaf 

hier lopen zij via de Nieuweweg naar het oorlogs-
monument aan de Dorpsstraat in Woensdrecht.  
Bij het oorlogsmonument wordt een ceremonie 
gehouden, met onder andere een uit Canada 
meegevoerde ‘Canadian Remembrance Torch’ 
(herdenkingsfakkel). 

Wat kunt u doen?
•  Heeft u een Canadese vlag? Dan zouden wij 

het zeer waarderen als u deze uithangt op 
zaterdag 17 september

•  Komen kijken langs de route die gelopen 
wordt of bij het oorlogsmonument

Tijdens het lopen van de route en de ceremonie 
bij het oorlogsmonument kan er tijdelijk enige 
verkeershinder zijn. We vragen u om uw begrip 
hiervoor.

Meer informatie over het project ‘In our fathers’ 
footsteps’ kunt u vinden op: 
www.inourfathersfootsteps.com

KAART VERKOOP 
WK HOOGERHEIDE 2023

Vanaf 1 oktober start de organisatie van het 
wereldkampioenschap veldrijden Hoogerheide 
2023 met de voorverkoop van de toegangskaar-
ten. Speciaal voor de inwoners van de gemeente 
Woensdrecht wordt er in januari een dag (zater-
dag) georganiseerd waarop men tegen geredu-
ceerd tarief een passe-partout voor twee dagen 
kan kopen.  De datum voor deze zaterdag wordt 
op een later tijdstip gecommuniceerd. Uiteraard 
staat u vrij om nu vanaf 1 oktober uw kaart(en) 
aan te kopen. 

CONTROLE HONDENBELASTING

Er is gestart met de controle hondenbelasting 
2022 in Woensdrecht.  
We verwachten dat de controle uiterlijk half 
november 2022 gereed is.

De controle wordt uitgevoerd door Legitiem 
BV uit Velp. De controleurs dragen herkenbare 
bedrijfskleding, voorzien van het logo van Legi-
tiem.  Op verzoek kunnen zij een legitimatiebe-
wijs tonen.
Zij houden rekening met de huidige RIVM regels 
omtrent het Corona Virus.

Voor vragen/opmerkingen kunnen burgers 
terecht op de site www.bwbrabant.nl.

WEEK VAN LEZEN EN SCHRIJVEN

Van 8 t/m 15 september vragen we extra aan-
dacht voor mensen die moeite hebben met 
lezen, schrijven, rekenen en/of het gebruik van 
een computer of smartphone. Meedoen in de 
samenleving is daardoor lastig. Het To-Taalhuis 
helpt.

Het To-Taalhuis biedt allerlei mogelijkheden om 
iets te doen aan laaggeletterdheid. Zet de eer-
ste stap of help iemand daarbij! Kom langs 
tijdens de wekelijkse inloop op donderdag tus-
sen 10.00 en 11.30 uur  in de ontmoetings-
ruimte/bibliotheek in Hoogerheide. Meer info: 
www.bwiwoensdrecht.nl/to-taalhuis.

START GEZOND SCHOOLJAAR

Burgemeester Adriaansen opende het nieuwe schooljaar voor basisschool Klim-op, LPS Delphin en De 
Dobbelsteen. Hierbij werd ook het Gezonde School vignet uitgereikt aan de drie scholen voor 2022-
2025. Het vignet laat zien dat elke school zich inzet voor het verbeteren van de gezondheid van hun 
leerlingen. We wensen alle leerlingen een heel fijn en gezond schooljaar toe!

BRABANTSE WAL 
WIELEREVENTS 2022

De Woensdrechtse Wielerzomer wordt Brabant-
se Wal Wielerevents met de volgende wieler-
wedstrijden:
•  Zondag 18 september 2022: Ronde van Putte
•  Zondag 25 september 2022: Ronde van 

Ossendrecht
•  Zondag 2 oktober 2022: Ronde van Hooger-

heide

Kijk voor meer informatie op: 
www.vriendenvandekoers.nl 

MAAK GEBRUIK 
VAN DE ‘TEGELTAXI’

We zien in Nederland steeds vaker lange peri-
oden van droogte en hevige regenbuien. Als 
gemeente nemen we in de openbare ruimte 
maatregelen om hiermee om te gaan, maar ook 
particulieren kunnen dit in hun eigen tuin doen 
door stenen weg te halen en te vervangen door 
groen. Om dit te stimuleren zet de gemeente 
Woensdrecht op 26 september, 3 en 10 oktober 
de zogenaamde ‘tegeltaxi’ in, die oude tegels 
gratis ophaalt.

Lees de voorwaarden op: 
www.woensdrecht.nl/nk-tegelwippen
Zie ook het persbericht op: 
www.woensdrecht.nl/persberichten

Gemeente Woensdrecht en OnzeAuto onderzoeken de belangstelling om elektrische auto’s te delen 
met bewoners en organisaties met een interessepeiling. Hoe meer mensen de peiling invullen, hoe 
groter de kans is dat er deelauto’s kunnen worden geplaatst. Scan de QR code en vul de peiling in. 
Het invullen kost slechts 2-3 minuten!
Zie ook het persbericht op: www.woensdrecht.nl/persberichten

INTERESSEPEILING VOOR ELEKTRISCHE DEELAUTO’S VOORNEMEN UITSCHRIJVING NAAR LAND ONBEKEND 

De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen 
(BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het team Publieksplein van de afdeling Dienst-
verlening. 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- Adres en woonplaats Datum
geslachtsnaam datum  voornemen
• H. Pietschmann 19-6-1964 1e Verdelingsweg 6 Putte 14-09-2022
•  T.J. Stępień 1-9-1961 van der Meulenplein 30 Hoogerheide 14-09-2022
•  S. van der Vleuten 2-7-1992 Huijbergseweg 30 Hoogerheide 14-09-2022

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit zijn mening geven, schriftelijk of monde-
ling. Wanneer u dit mondeling wilt doen, vragen wij u online een afspraak maken of via het telefoon-
nummer 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 en adres, de datum, een omschrijving van het voorgeno-
men besluit waar u uw mening over wilt geven, de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent 
met dit voorgenomen besluit, uw handtekening.

U stuurt de brief naar: Gemeente Woensdrecht, t.a.v. team Publieksplein van de afdeling Dienstver-
lening (adresonderzoek), Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide.

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

RUIMTELIJKE PLANNEN

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

Ontwerp 'bestemmingsplan Walhoeve Hoogerheide'.
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de locatie 'Walhoeve' rond de Ossendrechtseweg 
61 te Hoogerheide 25 woningen te realiseren. Op de locatie blijft de bestaande woning behouden. 

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, 14 september 2022
 
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

Verlenging beslistermijn
Locatie Omschrijving Ontvangst
•  Mgr. Nolensstraat 48, 4631 BM te Hoogerheide Het kappen van 3 coniferen  11 juli 2022
•  Dennenlaan 12, 4631 BH te Hoogerheide Het kappen van 4 dennen  15 juli 2022

Ontheffing art.3 van de 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: Jubileum-
feest R.K.V.V. ODIO op 24 september 2022 van 20.00 uur tot 24.00 uur en op 25 september 2022 van 
00.00 uur tot 01.00 uur in MFC De Drieschaar te Ossendrecht.

Hoogerheide, 14 september 2022
 
VERVANGING VAN DE BOUWVERGUNNINGEN 

Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal besluiten genomen tot vervanging 
van de bouwvergunningen van de gemeente Woensdrecht tot 2010. De besluiten zijn in te zien op  
www.officielebekendmakingen.nl

Hoogerheide, 14 september 2022

OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD     
Datum: Donderdag 22 september 2022
Tijd: Aanvang 18.30 uur
Locatie: In het gemeentehuis (kapel)

Volg de vergadering op de publieke tribune of 
online via www.woensdrecht.nl/live.

Agenda
Opening
1.  Vaststellen van de agenda

Te behandelen zaken
2.  Gecombineerde behandeling Collegewerk-

programma en perpspectievennota 2022-
2026 

Het college presenteert het programma voor de 
periode 2022-2026.  In de perspectievennota 
doet het college verslag van de ontwikkelingen 
over het eerste halfjaar van 2022. Verder schetst 
het college de ambities voor 2023 en geeft een 
doorkijk op het financiële perspectief voor 2022-
2026.

   Richttijd
 a. Inleiding door wethouder  18.30-18.35
  Van Agtmaal 
 b. Technisch indienen van  18.35-18.45
  moties en amendementen
 c. Beschouwingen in eerste  18.45-19.45
  termijn door de raadsfracties 
  met zo mogelijk een reactie 
  op de ingediende moties en 
  amendementen (10 minuten  
  per fractie waarvan 
  6 minuten beschermd) 
  Schorsing 19.45-20.00
 d. Reactie van het college 20.00-20.50  
  Schorsing   20.50-21.00 
 e. Tweede termijn (10 minuten 21.00-22.15
  per fractie nettospreektijd)  
 f. Reactie college in tweede  22.15-22.25
  termijn  
  Schorsing 22.25-22.35
 g. Besluitvorming  22.35-22.40
  amendementen en moties 
  bij de Perspectievennota
  I. Amendementen bij de 
  perspectievennota
  II. Vaststellen van de perspectievennota
  III. Moties bij de perpectievennota 2020
 h. Besluitvorming moties bij  22.40-22.45
  het collegewerkprogramma     
  Sluiting plm. 23.00 u


