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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 Colleges 
BoZ en Woensdrecht bij Aviolanda>>

Op dinsdag 1 november hebben de burgemeesters en wethouders van de Gemeente 
Bergen op Zoom en de gemeente Woensdrecht een werkbezoek gebracht aan Avio-
landa Woensdrecht. 

<<aub afbeelding wielerklassieker>>

De organisatie van de Brabantse Wal Wielerevents komt met een nieuwe wielerklas-
sieker voor elite/beloften en junioren. Als UCI Bike City gemeente zijn wij trotse gast-
heer van ‘De slag om Woensdrecht’ op zondag 30 april 2023. 

Helaas hebben Slagerij Verhaert-Soffers in Hoogerheide en Slagerij Ron Tak in 
Ossendrecht zaterdag 29 november hun deuren gesloten. Om hen te bedanken voor 
hun jarenlange inzet als lokale ondernemers, zetten burgemeester Steven Adriaansen 
en wethouder Thierry de Heer beide ondernemers namens alle inwoners op hun laat-
ste dag in de bloemen.

Van 2 t/m 9 november 
is het de Week van de 
Pleegzorg. Ook Woens-
drecht vestigt de aandacht 
op de vraag naar pleeg-
ouders door het gemeen-
tehuis in #groenlicht te 
zetten. “Alle kinderen verdienen het om 'zo thuis mogelijk op te groeien’", 
aldus wethouder Lars van der Beek. Pleegzorg is er in vele vormen. Zie ook:  
www.openjewereld.nu. 

GRATIS ONLINE TRAININGEN 
TEGEN CYBERCRIMINALITEIT

Er is nu gratis een serie online trai-
ningen voor alle leeftijdsgroepen. 
Met behulp van korte video’s en 
uitleg wordt verteld hoe u de zes 
meest voorkomende dreigingen 
kunt voorkomen, bestrijden en wat 
u moet doen als u getroffen wordt. 
De thema’s die behandeld worden 
zijn: malware, phishing, ID fraude, neppe websites, afpersing 
en ransomware. Via https://Markiezaten.dataexpert.academy 
registreert u uw account en kunt u aan de slag. Volg een van 
de thema’s of doe een online test om te testen hoe cyber-
proof u bent! Deze challenge blijft de komende jaren beschik-
baar voor iedereen en wordt naarmate de tijd uitgebreid met 
nieuwe trainingen.

VERGADERING DORPSPLATFORM 
OSSENDRECHT

Datum: 16 november 2022
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: ’t Blickvelt 
Agendapunten (o.a.): Wie zitten er in het dorpsplatform 
en wat doet het?, afscheid Ad van Dongen, Verkeer met 
o.a. resultaten van de laatste snelheidsmetingen en wijk-
agent expert Patrick van Nieuwenhuijze, Presentatie Stichting 
Behoud Cultuur-Historisch Erfgoed Zuidwesthoek, melden van 
onregelmatigheden.

SINTERKLAAS IN ONZE GEMEENTE

•  Ossendrecht: 12 november 2022, 16.00 uur op de Markt. 
Daarna een route die eindigt in de Zuster Marie Adolphi-
nestraat. 

•  Woensdrecht/Hoogerheide: 12 november 2022, 17.30 
uur vanaf MFC Kloosterhof. Daarna een route door de 
straten van Hoogerheide en Woensdrecht. 

•  Putte: 13 november 2022, 13.00 uur Kerk Putte en intocht 
naar MFC De Biezen. 

•  Huijbergen: 13 november 2022, 13.30 uur bibliotheek 
Huijbergen

WOENSDRECHT WAARDERINGSPRIJS 2022

Kent u een persoon, bedrijf, vereniging of instantie die waar-
dering verdient vanwege een bijzondere prestatie of actie die 
dit jaar geleverd is?

Stel deze dan voor 1 december 2022 kandidaat via e-mail: 
s.kok@woensdrecht.nl  
Geef hierbij ook een uitgebreide motivatie voor de aanmel-
ding.   

Op www.woensdrecht.nl/waarderingsprijs treft u een over-
zicht aan van wie eerder al de waarderingsprijs (vroeger pro-
motieprijs) wonnen. 



UITSCHRIJVING BASISREGISTRATIE PERSONEN

Uit onderzoek van het team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat onder-
staande persoon niet heeft voldaan aan de verplichting zoals gesteld in artikel 2.39 of 2.43 van de 
Wet Basisregistratie Personen (BRP). In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf 
dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk 
aangifte te doen bij de gemeente. Artikel 3:41 lid 2, Algemene wet bestuursrecht (AWB) geeft de 
gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de 
bekendmaking niet kan geschieden door toezending. De volgende personen zijn uitgeschreven uit de 
Basisregistratie Personen:

Voorletter(s) en geslachtsnaam Adres en woonplaats Datum besluit
• M.P. Kusz Markt 8 Ossendrecht 5-10-2022

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift schrijven naar het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide.
U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
verzonden. Het bezwaarschrift moet, op grond van artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht (AWB), 
zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaar-
schrift schrijft, een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt en de gronden 
waarop uw bezwaar berust.

Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, sector bestuurs-
recht, Postbus 90110, 4800 RA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien u van 
oordeel bent dat, gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed het noodzakelijk maakt dat 
op korte termijn een voorlopige uitspraak wordt gedaan. U kunt overigens uw verzoek ook digitaal 
indienen (met uw DigiD) via: bit.ly/VoorlopigeVoorziening. Bij de indiening van een verzoek om een 
voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

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)  Geboortedatum Adres en woonplaats Datum voornemen
en geslachtsnaam
• C.P. Vartolomei 02-10-1974 Putseweg 41 Putte 9-11-2022

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 Dienstverle-
ning (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.

Vooraankondiging bestemmingsplan 'Antwerpsestraatweg 64, Hoogerheide'
Deze herziening houdt verband met de opstelling van bestemmingsplan 'Antwerpsestraatweg 64, 
Hoogerheide'. De huidige bestemming 'Bedrijf' zal worden omgezet naar de bestemming 'Wonen' en 
'Verkeer' ten behoeven van de realisatie van 18 gestapelde woningen en 4 grondgebonden woningen.

Ontwerp bestemmingsplan 'Zr. Marie Adolphinestraat 5, Ossendrecht'
Deze herziening houdt verband met de opstelling van bestemmingsplan 'Zr. Marie Adolphinestraat 
5, Ossendrecht'. De huidige bedrijfswoning zal worden omgezet naar een reguliere woning en de 
bestemming 'Bedrijf' zal worden gewijzigd naar 'Wonen'.

Hoogerheide, 9 november 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 

Kabels en leidingen telecom
Locatie Omschrijving Verzonden
•  Steenstraat 12, 4631 RE Hoogerheide Het uitvoeren van kabel- en  27 oktober 2022
  leidingwerkzaamheden 
•  Molenbosstraat 11a, 4641 SH Ossendrecht Het uitvoeren van kabel- en  27 oktober 2022
  leidingwerkzaamheden  
•  Staartsestraat 28, 4635 RB Huijbergen Het uitvoeren van kabel- en  27 oktober 2022
  leidingwerkzaamheden  

Binnengekomen aanvragen/meldingen
Tegen onderstaande aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken. Dit kan wel wanneer hierover een 
besluit genomen is.

Binnengekomen aanvragen alcoholvergunning artikel 3 (reguliere procedure)
Locatie Omschrijving Ontvangst
•  De Brouwerij 26, 4641 CZ Ossendrecht De uitoefening van een horecabedrijf 20 oktober 

2022

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)
Locatie Omschrijving Ontvangst
•  Postweg 12, 4631 RZ Hoogerheide Het bouwen van een bedrijfs- 31 oktober 2022
  verzamelgebouw alsmede het 
  plaatsen van reclame 
•  O Lv Vrouw ter Duinenlaan 135,  Het kappen van een boom 01 november 2022
 4641 HD Ossendrecht 
•  Antwerpsestraatweg 170,  Het uitbreiden van de badkamer 02 november 2022
 4631 RC Hoogerheide  

Hoogerheide, 9 november 2022

THEMABIJEENKOMST PRIVACY- EN 
GEGEVENSBESCHERMING

Datum: 17 november 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: raadzaal gemeentehuis

In de themabijeenkomst wordt de gemeente-
raad bijgepraat over de stand van zaken rondom 
privacy- en gegevensbescherming. In het tweede 
deel wordt aan de hand van de het rapport van 
de rekenkamercommissie 'Informatievoorzie-
ning P&C-cyclus in de gemeente Woensdrecht, 
handvatten voor verdere optimalisatie van com-
municatie door het college aan de raad' gespro-
ken op welke wijze de doorwerking van de 
aanbevelingen gestalte kan worden gegeven. De 
raad zal vervolgens in december besluiten over 
de aanbevelingen.

Programma 
19.30 uur  Opening door de voorzitter mevrouw M.E. de Lange 
19.30 - 19.35 uur Burgemeester Adriaansen geeft korte toelichting op de avond 
19.35 – 20.15 uur  Presentaties door de Functionaris gegevensbescherming en de CISO met gele-

genheid tot het stellen van vragen 
20.15 – 21.30 uur     Rekenkamerrapport 'Informatievoorziening P&C-cyclus in de gemeente Woens-

drecht,  Handvatten voor verdere optimalisatie van communicatie door het 
college aan de raad'.

   Samen met de werkgroep PenC producten van de financiële commissie gaat de 
rekenkamercommissie in gesprek met de raads- en burgerleden.  

21.30 uur  Afsluiting door de voorzitter


