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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 

NIEUWS IN BEELD

<<aub afbeelding boekpresentatie>>

Uit handen van schrijver Ad van Loenhout ont-
ving burgemeester Adriaansen vandaag het eer-
ste exemplaar van het boek 't Hof van Cuypers. 
Hierin leest u alles over de geschiedenis van 
landgoed Mattemburgh en de mensen die er 
woonden en werkten.

afbeelding Week van Lezen en Schrijven

In de Week van Lezen en Schrijven bracht wet-
houder Lars van der Beek een bezoek aan één 
van de taalgroepen van het To-Taalhuis. Taalvrij-
willigers helpen volwassenen om zich de Neder-
landse taal eigen te maken. In de groep van Her-
man en Annette de Raat kreeg de 100ste cursist 
van het To-Taalhuis een plaats.

afbeelding Bezoek expositie 
jonge mantelzorgers

Nog tot 10 november a.s. is de expositie ‘Ik ben 
jonge mantelzorger’ te bezoeken in Het Markie-
zenhof in Bergen op Zoom. Wethouder Lars van 
der Beek deed dit afgelopen week. 

afbeelding echtpaar meesters

Het echtpaar Meesters - Dekkers uit Hoogerhei-
de vierde op 13 september hun 60-jarig huwe-
lijksjubileum. Nog vele gelukkige en gezonde 
jaren toegewenst!

afbeelding echtpaar hopmans

Burgemeester Adriaansen ging op 13 septem-
ber ook langs bij het echtpaar Hopmans - van 
Opdorp uit Hoogerheide. Namens het gemeen-
tebestuur feliciteerde hij hen met hun 60-jarig 
huwelijksjubileum!

TOEGANGSKAARTEN CONCERT LUCHTMACHTORKEST VERKRIJGBAAR

Op donderdagavond 13 oktober a.s. verzorgt 
het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht een 
concert in de sporthal van MFC Kloosterhof. De 
show heeft als titel ‘Meet the Orchestra II’. Het 
orkest laat zich muzikaal van zijn beste kant zien: 
diverse bezettingen, topklasse arrangementen, 
muzikale hoogstandjes, solisten uit het eigen 
orkest en natuurlijk - dat hoort zeker ook bij dit 
orkest - nemen we ook een geweldige zangeres 

mee: Nyjolene Grey! Onder leiding van chef- 
dirigent majoor Patrick Curfs neemt het orkest u 
mee in haar wereld!

Het concert begint om 20.00 uur, de zaal gaat om 
19.30 uur open. 
Toegangskaarten kosten € 2,- en zijn verkrijg-
baar bij de MFC’s in Hoogerheide, Huijbergen, 
Ossendrecht en Putte.

VRAGEN OVER ENERGIETOESLAG? 

Met vragen over de energietoeslag kunt u bellen 
met de ISD Brabantse Wal. U doet dit door tel. 
14 0164 te bellen en dan 'Bergen op Zoom' in 
te spreken wanneer u gevraagd wordt welke 
gemeente u wenst te bereiken. Vervolgens kiest 
u voor keuze 1.

Hulp
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formu-
lier, dan kunt u terecht bij Startpunt Grip op Geld 
van BWI Woensdrecht. Bel om een afspraak te 
maken naar het nummer 0164 672 049.

VERGROEN UW TUIN EN LAAT DE TEGELS GRATIS OPHALEN

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. 
Er zijn een paar spelregels voor de tegeltaxi:
•  De tegels en/of stenen moeten aan de 

openbare weg worden aangeleverd op een 
manier dat de gemeente met een kraan de 
tegels en/of stenen kan opladen.

•  De tegels en/of stenen mogen maximaal 
één week voor de datum van ophalen op de 
ophaalplaats gelegd worden.

•  Het doel van de actie is om voor- en ach-
tertuinen te vergroenen ten behoeve van 
klimaat en biodiversiteit, het is verboden om 
puin en dergelijke aan te bieden. Als de aan-
geboden halve of hele tegels en/of stenen 
niet redelijkerwijs voldoen aan de omschrij-
ving dan worden de tegels en/of stenen niet 
meegenomen door de gemeente en wordt 
de aanvrager gevraagd om het puin zelf af te 
voeren.

•  Het is niet mogelijk om zand af te voeren.
•  Op de plaats van de verwijderde tegels en/of 

stenen komt waterdoorlatend groen. 

Aanmelden kan via de website: 
www.woensdrecht.nl/nk-tegelwippen

AANGEPASTE DATUM SPREEKUUR GIP 

De datum van het spreekuur van het Grensinfor-
matiepunt (GIP) en het Werkcentrum Brabantse 
Wal wordt eenmalig op een andere dag gehou-
den dan gebruikelijk. Het is deze maand op dins-
dagmiddag 4 oktober van 13.00 tot 17.00 uur.

Het volgende spreekuur is weer op de eer-
ste donderdag van de maand op 3 november. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt altijd recht-
streeks contact opnemen met Hans Verdult door 
te bellen naar 0164 - 277 727 of te mailen:  
gipbrabantsewal@bergenopzoom.nl.

BRABANTSE WAL WIELEREVENTS 2022

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

Ossendrecht
  Let op: het parcours is gewijzigd van het bui-

tengebied naar het centrum!

•  Zondag 2 oktober 2022: Ronde van Hooger-
heide

Kijk voor meer informatie over de evenementen 
op: www.vriendenvandekoers.nl 
Voor de verkeersmaatregelen kijkt u op: 
www.woensdrecht.nl/afsluitingen

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 aanvragen kan er geen bezwaar worden ingediend. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat de volgende ver-
keersmaatregelen zijn ingesteld:
 Locatie Omschrijving activiteit Datum/tijd Verzonden
•  Hoogerheide   In verband met de organisatie van het  2 oktober 2022 7 maart 2022
  Brabantse Wal Wielerevent worden er  van 10.00 uur
  tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld  tot 19.00 uur
  van 10.00 uur tot 19.00 uur

Gewijzigde Tijdelijke verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat de volgende ver-
keersmaatregelen zijn ingesteld:
 Locatie Omschrijving activiteit Datum/tijd Verzonden
•  Centrum  In verband met de organisatie van het 25 september 13 september
 Ossendrecht Brabantse Wal Wielerevent worden er 2022 van 2022
  nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen  10.00 uur tot
  ingesteld. Hiermee komt de eerder  19.00 uur
  afgegeven verkeersmaatregel voor dit
  evenement in Ossendrecht te vervallen.

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

Verleende omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsproce-
dure. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgen-
de omgevingsvergunningen, hebben verleend voor:

Locatie Omschrijving Verzonden
•  Zonneweide 18, 4641 PP Ossendrecht Verbreden van de oprit 15 september 2022
•  Antwerpsestraat 230, 4645 BR Putte Aanleggen van een uitrit  15 september 2022
  (3 meter breed) 
•  Calfven 142, 4641 RG Ossendrecht Aanleggen van een inrit 15 september 2022
•  Aviolandalaan 31,   Bouwen van een tijdelijke (4 jaar) 15 september 2022
 4631 RP Hoogerheide opslagruimte achter gebouw 8 
•  Mgr Nolensstraat 48, Kappen van 3 coniferen, 15 september 2022
 4631 BM Hoogerheide kapvergunningsvrij  

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)
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben 
ontvangen voor:

Locatie Omschrijving Ontvangst
•  O Lv Vrouw ter Duinenln 60,  Het aanvragen van een 06 september 2022
 4641 HG Ossendrecht parkeerplaats 
•  De Kuil 35, 4641 GN  Ossendrecht Het verplaatsen van de uitrit 06 september 2022
•  Vennekensstraat 12, 4635 RS  Huijbergen Het bouwen van een woning 07 september 2022
•  de Eik 17, 4631 AT Hoogerheide Het plaatsen van een dakkapel 11 september 2022
•  C alfven 142, 4641 RG Ossendrecht Het aanleggen van een inrit 12 september 2022

Kennisgeving melding 
(artikel 28 Wet bodembescherming)
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Woensdrecht maken bekend dat zij een Beschik-
king van de Provincie Noord-Brabant hebben 
ontvangen inzake het 'Vaststellen ernst en 
spoed van bodemverontreiniging voor de loca-
tie Kooiweg 40 (gebouw 121) te Hoogerheide , 
N8087307007'.

Voor: Vliegbasis Woensdrecht
Locatie: gebouw 121

Vanaf 16 september 2022 ligt de beschikking 
met de bijbehorende stukken gedurende zes 
weken digitaal ter inzage in de bibliotheek van de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Een 
samenvatting van de beschikking wordt gepu-

bliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl.
Binnen zes weken na de dag waarop de beschik-
king bekend is gemaakt kunnen belanghebben-
den tegen deze beschikking een bezwaarschrift 
indienen bij:
-  Het college van Gedeputeerde Staten van 

Noord-Brabant, het secretariaat van de hoor- 
en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 
’s-Hertogenbosch.

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van 
de envelop het woord 'bezwaarschrift' te ver-
melden. Het secretariaat van de hoor- en advies-
commissie is bereikbaar op telefoonnummer 
(073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en 
e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Hoogerheide, 21 september 2022

ANTERIEURE OVEREENKOMST

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Woensdrecht maken op grond van artikel 6.2.12 
van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat 
zij een anterieure overeenkomst zijn aangegaan. 
Deze overeenkomst gaat over grondexploitatie 
zoals bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimte-
lijke ordening.

Buisleidingenstraat Grindweg Woensdrecht
De overeenkomst is met initiatiefnemer aange-
gaan vanwege het voornemen van exploitant 
om op de kadastrale percelen Woensdrecht 
sectie  E nummers 393, 349, sectie E nummers 
427,553,608 en sectie G nummers 3532, 3490, 
5205, 3292, 5324, 5354, 5325, 5347, 5350 en 

5352 tot verbreding van de bestaande buislei-
dingenstraat te komen. Om de verbreding tot 
stand te brengen dient een bestemmingsplan 
procedure doorlopen te worden.

Geen zienswijzen, bezwaar en beroep
Het is niet mogelijk om tegen deze overeenkomst 
zienswijzen, bezwaar of beroep in te dienen. 

De volledige anterieure overeenkomsten zijn 
online in te zien via: www.woensdrecht.nl of via  
www.officielebekendmakingen.nl. Bij vragen 
kunt u contact opnemen met de heer P. Engel-
vaart. U bereikt hem via telefoonnummer 14 
0164 of via e-mail p.engelvaart@woensdrecht.nl.

De openbare vergadering van de raad van 
22 september 2022 wordt verplaatst naar 29 
september 2022.

VERGADERING 29 SEPTEMBER 2022
Datum: Donderdag 29 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
2.  Afscheid van mevrouw L. de Waal als lid van 

de raad
3. Toelating nieuw benoemd raadslid ABZ
4. Mededelingen
5. Mondelinge vragen

Te behandelen zaken
6.  Gecombineerde behandeling Collegewerkpro-

gramma en Perspectievennota 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 door-
kijk op het financiële perspectief voor 2022-2026.
a.  Inleiding door wethouder Van Agtmaal 
 19.00-19.05
b.   Technisch indienen van  

moties en amendementen 19.05-19.15
c.  Beschouwingen in eerste termijn door de 

raadsfracties met zo mogelijk 19.15-20.15
een reactie op de ingediende moties en amende-
menten (10 minuten per
fractie waarvan 6 minuten beschermd)
d. Schorsing 20.15-20.30
e. Reactie van het college  20.30-21.20  
Schorsing  21.20-21.30 
f.  Tweede termijn (10 minuten  

per fractie nettospreektijd) 21.30-22.45
g.  Reactie college in tweede termijn
  22.45-22.55
Schorsing 22.55-23.00 
h.  Besluitvorming amendementen en  

moties bij de Perspectievennota 23.00-23.10
 I. Amendementen bij de perspectievennota
 II. Vaststellen van de perspectievennota
 III. Moties bij de perspectievennota 2020
i.  Besluitvorming moties bij het collegewerkpro-

gramma 23.10-23.15   
Sluiting plm.  23.15u


