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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

Maandag 7 november vond in Putte een brand-
weeroefening plaats waaraan Nederlandse en Bel-
gische brandweerkorpsen deelnamen. Naast verte-
genwoordiging vanuit de brandweer waren er ook 
bestuurders aanwezig van de gemeenten Woens-
drecht, Kapellen en Stabroek.

Afgelopen vrijdag op 11-11 om 11 minuten over 
11 heeft wethouder Rainier Schuurbiers samen 
met K.S. De Snoeken de 'Vier kernen vlag' gehesen 
waarmee het carnavalsseizoen officieel van start is 
gegaan.

Op 10 november is groep 6 van basisschool de 
Dobbelsteen uit Hoogerheide op bezoek geweest 
in het gemeentehuis. Burgemeester Adriaansen gaf 
de groep leerlingen uitleg over de gemeenteraad. 
De kinderen mochten daarna net als bij de echte 
gemeenteraad ‘een eigen politieke partij’ oprichten 
en over een kwestie vergaderen.

EERSTE FYSIEKE ENERGIEAVOND NA CORONA

Er wordt steeds meer informatie aangeboden 
over duurzaamheid en energie, zeker nu de 
energieprijzen de laatste periode hard zijn 
gestegen. Begrijpelijk dat het soms lastig is om 
te overzien wat de mogelijkheden zijn in uw 
huishouden. Wellicht is uw energierekening 
ook fors toegenomen. Als gemeente vinden 
we het belangrijk om onze inwoners hierbij te 
ondersteunen.Op woensdag 7 december van-
af 19:30 uur organiseren we in samenwerking 
met de energiecoaches een energieavond in 
de raadzaal van het gemeentehuis. Het is voor 
het eerst sinds corona dat deze avond weer 
fysiek bijgewoond mag worden. Alle inwoners 
van de gemeente Woensdrecht zijn van harte 
welkom.

Onze energiecoaches beantwoorden op deze 
avond vragen over duurzaamheid en energie-
besparing. Inwoners krijgen advies over de 
mogelijkheden om energie te besparen in huis, 
maar er zal ook aandacht worden besteed aan 
de verschillende regelingen die de gemeente 
en het Rijk ter beschikking stellen om een 
woon/huurwoning te verduurzamen. Tijdens 
de energieavond bespreken we uitgebreid deze 
onderwerpen en krijgen inwoners de moge-
lijkheid om hun eigen situatie met één van de 
energiecoaches te bespreken. Ook geven de 

energiecoaches tips en tricks om een woning 
op een simpele en effectieve manier te ver-
duurzamen.
Wethouder Thierry de Heer: “De vorige ener-
gieavonden waren een succes, ook de online 
avonden vanwege de coronacrisis. Toch is het 
ontzettend fijn dat deze energieavond weer 
fysiek georganiseerd mag worden, zeker in 
deze periode waarin de energieprijzen de pan 
uit rijzen.”

Inschrijven
Wilt u graag aanwezig zijn bij deze energie-
avond? Schrijf u gratis in via
www.woensdrecht.nl/energieavond

NK TEGENWIPPEN

De eindstand van het NK Tegelwippen is bekend. Landelijk is Woensdrecht netjes 14e geworden 
binnen de categorie kleine gemeenten. Binnen regio West-Brabant zijn we na gemeente Halder-
berge zelfs op een mooie 2e plaats geëindigd!

Heeft u zelf klimaatbestendige of biodiverse ideeën voor uw buurt? Neem contact met ons op via: 
initiatieven@woensdrecht.nl



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 nutsvoorzieningen
Locatie  Omschrijving Verzonden
• Mgr. Poelsstraat te Hoogerheide Het uitvoeren van kabel- en  8 november 2022
    leidingwerkzaamheden 
• Nederheide 24, 4634 TJ Woensdrecht Het uitvoeren van kabel- en  9 november 2022
    leidingwerkzaamheden 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie  Omschrijving Verzonden
• Nieuwbouwplan Walhoeve  Het kappen van 124 bomen om 3 november 2022
 te Hoogerheide  een nieuwbouwplan te kunnen 
    realiseren 
• Groenendries 31, 4635 SB te Huijbergen  Het kappen van een fijnspar  3 november 2022
• Groenstrook Martinushoeveweg  Het kappen van ongeveer 100 3 november 2022
 te Woensdrecht bomen op de Dijk aan de 
    Martinushoeveweg  
• Kernen Huijbergen (Zuidhoefdreef) en  Het kappen van 8 bomen in 9 november 2022
 Hoogerheide (Philomenahof, Putseweg, totaal 
 Putseweg/ Sportlaan en de Maststraat) 
 
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
• Putseweg 40, 4645 RJ Putte Het plaatsen van grondgebonden  2 november 2022
    zonnepanelen 
• Heidestraat (ong) Putte  Het bouwen van een woning  4 november 2022
    alsmede het aanleggen van 
    een inrit 
• Koppelstraat 22, 4645 RD Putte Het bouwen van een woonwagen 7 november 2022

Hoogerheide, 16 november 2022

VOORGENOMEN VERKOOP GEMEENTEGROND

De gemeente Woensdrecht heeft het voornemen om het volgende perceel gemeentegrond te 
verkopen:
Een perceel grond, gelegen nabij Torontolaan 1a te Hoogerheide, kadastraal bekend gemeente 
Woensdrecht, sectie B, nummer 4435, ter grootte van circa 147 m2, aan de eigenaar van de aan-
grenzend gelegen percelen Woensdrecht sectie B nummer 5110 en 5316.

De gemeente Woensdrecht is van mening dat om de volgende reden de eigenaar van de aangren-
zend gelegen percelen de enige gegadigde is om bovenvermelde perceel grond te kopen:

•  op basis van 'de Algemene richtlijnen voor verkoop, verhuur en in gebruik geven van snipper-
groen en reststroken', vastgesteld op 10 juli 2014, worden gronden alleen overgedragen indien 
gelegen aanpalend aan de eigendom van de verzoeker en als zodanig onlosmakelijk deel uitma-
ken van de woning van de verzoeker.

De gemeente Woensdrecht zal twee weken na de datum van deze publicatie overgaan tot het 
verkopen van bovengenoemde percelen, tenzij voordien door een belanghebbende een kort 
geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Mieke Maas, medewerker grondzaken, telefoon-
nummer 140164, email: m.maas@woensdrecht.nl.

Hoogerheide, 16 november 2022

PERSBERICHTEN

Deze week zijn de volgende persberichten ver-
stuurd:

Inloopfunctie GGZWNB
De subsidie voor de Inloopfunctie Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ) wordt verlengd. De 
inloopfunctie voorziet in een behoefte voor men-
sen met een psychische of sociale problematiek 
en mensen die om een andere reden kwetsbaar 
of eenzaam zijn. Ook in 2023 kunt u elke woens-
dagmiddag terecht in MFC Kloosterhof voor con-
tact met ervaringsdeskundigen en lotgenoten. 

Bibliotheek op school
Een aantrekkelijke boekencollectie op school en 
de ondersteuning van het schoolteam door een 
leesmediaconsulent van de bibliotheek moet 
ervoor zorgen dat kinderen beter gaan lezen en 

meer leesplezier hebben. Het programma de 
Bibliotheek op school wordt verder uitgerold. 
De gemeente, bibliotheek West-Brabant en de 
basisscholen in Hoogerheide, Ossendrecht en 
Woensdrecht hebben het plan klaar. 

Voortbestaan hertenkamp Putte 
De verzorging van de herten in het hertenkamp 
in Putte zal ook de komende vijf jaar in handen 
zijn van het dorpsplatform Putte. Er is een ver-
zoek ingediend namens het dorpsplatform en 
het college van burgemeester en wethouders 
is onlangs akkoord gegaan met het hiervoor 
benodigde bedrag. Hiermee is het voortbestaan 
van het hertenkamp zeker gesteld tot april 2023. 

Lees de volledige persberichten op: 
www.woensdrecht.nl/persberichten

DAG VAN DE MANTELZORG

Op 10 november jl. was het de Dag van de 
Mantelzorg. Wethouder Lars van der Beek liet 
namens de gemeente weten dat mantelzorgers 
belangrijk zijn voor de medemens, de zorg en de 
samenleving: “Helden. Mantelzorgers. Wij zijn 
trots op jullie en dankbaar voor jullie inzet!" Dat 
mag best eens gezegd worden. 

DORPSPLATFORM VERGADERINGEN
• Ossendrecht Datum: 16 november 2022 Aanvang: 19:30 uur Locatie: MFC Drieschaar
Abusievelijk is vorige week in de Woensdrechtse Bode opgenomen dat de locatie van deze verga-
dering 't Blickvelt is. Uiteraard moet dit MFC De Drieschaar zijn. 

•Huijbergen Datum: 18 november 2022 Aanvang: 20:00 uur Locatie: MFC De Kloek
Agendapunten (o.a.): warmtevisie, energiebesparing en lopende bouwaangelegenheden. 


