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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 KORT IN BEELD

Uiteraard deden wij als 'groene gemeente op de 
Brabantse Wal' mee aan de Boomfeestdag 2022 
op 16 november. Samen met 20 leerlingen uit 
groep 8a van basisschool 't Paviljoen heeft wet-
houder Thierry de Heer 8 bomen geplant in het 
Eikelhof in Ossendrecht.

Een boek brengt gesprekken op gang en ver-
bindt lezers met elkaar. Dat hebben wethouder 
Lars van der Beek en beleidsmedewerker Gillan 
Wijngaards gisteren zelf ondervonden tijdens de 
boekenproeverij bij Bibliotheek West-Brabant. 
Zij bespraken hun favoriete boeken en een leuk 
gesprek met de deelnemers volgde als vanzelf. 

De Pieten hadden dit jaar wel heel veel snoep-
goed meegenomen voor de Sintocht in Hooger-
heide en Woensdrecht. Sinterklaas heeft ons 
daarom gevraagd om een aantal van de overge-
bleven snoepzakken naar de bewoners van de 
crisisnoodopvang in Putte te brengen. Woens-
dagochtend heeft SOF samen met burgemeester 
Steven Adriaansen en wethouder Rainier Schuur-
biers een grote zak met snoepzakken afgegeven. 
Foto: SOF

Burgemeester Adriaansen mocht 7 november 
namens SBO Ostrecht het Ostrechts Lintje uitrei-
ken aan Ad van Dongen. Namens het gemeen-
tebestuur danken we Ad voor zijn inzet voor en 
betrokkenheid bij Ossendrecht. Van harte gefeli-
citeerd met deze welverdiende waardering!

VOORNEMEN UITSCHRIJVING NAAR LAND ONBEKEND

De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie perso-
nen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het team Publieksplein van de afdeling 
Dienstverlening. 
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-datum Adres en woonplaats Datum voornemen
geslachtsnaam   
V. Pasichnyk 17-1-1989 Dorpsstraat 12c Ossendrecht 23-11-2022
D. Davydov 13-7-1981 O Lv Vrouw ter Duinenln 199  23-11-2022
  Ossendrecht 
L. Zvarych 25-3-1984 O Lv Vrouw ter Duinenln 193 23-11-2022
  Ossendrecht 
S.E. Ghebremichael 20-6-1984 de Narcis 4 Hoogerheide 23-11-2022
L.D. Berhe 30-6-2004  de Narcis 4 Hoogerheide 23-11-2022
H.D. Berhe 30-6-2004 de Narcis 4 Hoogerheide 23-11-2022

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit zijn mening geven, schriftelijk of 
mondeling. 
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, adres, de datum, een omschrijving van het voorge-
nomen besluit waar u uw mening over wilt geven, de reden waarom (uw mening) u het niet eens 
bent met dit voorgenomen besluit en uw handtekening. 
U stuurt de brief naar: Gemeente Woensdrecht, ter attentie van team Publieksplein van de afde-
ling Dienstverlening (adresonderzoek), Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide.

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



5 TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

Een lagere energierekening, comfortabel wonen 
en bijdrage aan een beter milieu. Allemaal rede-
nen om te besparen op je energie. Met deze 
5 tips bespaart u op een simpele en effectieve 
manier energie. 

1. Geef de radiatoren ruimte 
  Zorg dat de ruimte rondom de radiatoren goed 

hun warmte kwijt kunnen. Kortom, plaats 
geen banken, gordijnen of andere voorwerpen 
voor de radiatoren.

2. Zet de cv-ketel op 60 graden
  De meeste cv-ketels staan standaard ingesteld 

op 80 graden, terwijl ze efficiënter werken op 
60 graden. Door de aanvoertempratuur van de 
cv-ketel lager in te stellen, bespaart u veel gas. 

3.  Gebruik een thermoskan
  Koffie wordt door veel koffiezetapparaten 

warm gehouden door middel van een warm-
houdplaatje. Dit kost veel elektriciteit. Gebruik 

  in plaats daarvan een thermoskan voor de 
koffie die u niet direct opdrinkt, en zet het 
apparaat meteen uit na het koffiezetten. 

4.  Werk zoveel mogelijk met een laptop of 
tablet

  Laptops en tablets zijn een stuk zuiniger dan 
een desktop

5. Zet de oven na gebruik open
  Hierdoor stroomt warmte uit de oven het huis 

in en hoeft de verwarming minder hard te 
werken 

Benieuwd naar meer tips en informatie om 
energie te besparen? Of wilt u weten welke 
regelingen het Rijk en de gemeente heeft om u 
energierekening om laag te krijgen?  U bent van 
harte welkom op de energieavond op 7 decem-
ber om 19:30 in de raadzaal van het gemeente-
huis. Inschrijven kan gratis via 
www.woensdrecht.nl/energieavond

MÉÉR ZORGVERZEKERING VOOR MINDER GELD

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht bieden samen met zorgverzekeraar 
VGZ een zorgverzekering aan voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten.

Heeft u een laag inkomen en wilt u uitgebreid verzekerd zijn? 
Maak dan gebruik van deze Collectieve Zorgverzekering. De gemeente betaalt een gedeelte van uw 
zorgverzekering en u profiteert van vele extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basis-
verzekering en een aanvullende verzekering. U kiest altijd de zorg die bij u past. Stap nu makkelijk en 
snel over via www.gezondverzekerd.nl. 

Uw voordeel
• De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering
• Tot 20 behandelingen fysiotherapie
• Tot € 500 vergoeding voor de tandarts en tot € 2.500 voor een beugel
• Tot € 400 te besteden aan gezondheidscursussen om fit te blijven
• Uw WMO eigen bijdrage wordt vergoed
• € 0 eigen risico in plaats van € 385 met het VGZ Gemeentepakket Compleet

Kies een pakket dat bij u past
U kunt kiezen uit 2 pakketten: 
• Heeft u gemiddelde zorgkosten, dan is VGZ GemeentePakket Compleet een goede keuze.
•  Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u veel zorgkosten kies dan VGZ  

GemeentePakket Compleet met € 0 eigen risico.

Op www.gezondverzekerd.nl vindt u het complete vergoedingenoverzicht.

Kom ik in aanmerking?
U komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u een laag inkomen hebt. U hebt een 
laag inkomen als het bruto gezamenlijk inkomen van u en uw eventuele partner lager is dan de inko-
mensgrenzen. U vindt deze gegevens in het kader.

Aanmelden
U kunt u tot en met 31 december 2022 online aanmelden. Ga naar www.gezondverzekerd.nl, selec-
teer uw gemeente en meld u aan. VGZ regelt de opzegging van uw oude zorgverzekering. Neem bij 
vragen contact op met VGZ. Telefoon: 0900 - 77 99 771 (uw gebruikelijke belkosten). 

Ik heb hulp nodig 
Vraag familie of vrienden om hulp bij het digitaal aanmelden als het u zelf niet lukt. Voor hulp en 
advies kunt u ook terecht bij Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht. Maak een afspraak via 
telefoonnummer 0164 672 049. Of mail naar: www.bwiwoensdrecht.nl/gripopgeld. 

 

 

 

 

 

Maandpremie: € 223,60 

Bijdrage gemeente: € 27,50 

U betaalt: € 196,10 

 

€ 0 eigen risico 

 

Compleet pakket 

 

Basisverzekering 
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Maandpremie: € 194,70 

Bijdrage gemeente: € 7,50 

U betaalt: € 187,20 

Compleet pakket 

 

Basisverzekering 

 

1 

OF

Er is geen vermogenstoets (vermogen speelt geen rol)

Inkomensgrenzen

Personen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar max. bruto inkomen 
in september 2022

Bent u alleenstaande? €     369,00

Heeft u een partner met wie u gehuwd bent of samenwoont 
en de kosten van levensonderhoud zoals huur of hypotheekrente, 
gas / elektriciteit, boodschappen deelt?

€     738,00

Personen in de leeftijd van 21 jaar
tot de AOW gerechtigde leeftijd

max. bruto inkomen 
in september 2022

Bent u alleenstaande? €     1.475,00

Heeft u een partner met wie u gehuwd bent of samenwoont 
en de kosten van levensonderhoud zoals huur of hypotheekrente, 
gas / elektriciteit, boodschappen deelt?

€     2.107,00

Personen met de AOW gerechtigde leeftijd max. bruto inkomen 
in september 2022

Bent u alleenstaande? €     1.602,00

Heeft u een partner met wie u gehuwd bent of samenwoont 
en de kosten van levensonderhoud zoals huur of hypotheekrente, 
gas / elektriciteit, boodschappen deelt?

€     2.194,00
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OPINIERADEN RUIMTE, SAMENLEVING, BESTUUR

Openbare vergadering opinieraad ruimte

Datum: Dinsdag 29 November
Tijd: Aanvang 19:30
Locatie: Raadzaal (gemeentehuis)

Agenda
Opening door de voorzitter 
de heer E.C.M. van Wezel

 1. Vaststellen van de agenda
 2.  Vaststellen van de besluitenlijst van de opi-

nieraad Ruimte van 19 oktober 2022
 3. Mededelingen

 4. Insprekers (bij ingekomen stukken)
 5. Vragenronde
Te behandelen zaken
 6.  Gewijzigde vaststelling BP Walhoeve 

Hoogerheide
 7.  Gewijzigde ruimtelijke kaders herontwik-

keling locatie Sneek (Antwerpsestraat 267, 
Putte)

 8.  Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed 
2022-2030, gemeentelijke gebouwen en 
brandweerkazernes 

 9. Vaststelling Nota Bodembeheer 2022-2032
 10. Ter bespreking gevraagde ingekomen
  stukken
  D1. Overzicht moties en toezeggingen
Sluiting

Openbare vergadering opinieraad 
samenleving

Datum: Woensdag 30 November
Tijd: Aanvang 19:30
Locatie: Raadzaal (gemeentehuis)

Agenda
Opening door de voorzitter 
de heer A.P.C.M. Gelten

 1. Vaststellen van de agenda
 2.  Vaststellen van de besluitenlijst van de opi-

nieraad Samenleving 19 oktober 2022
 3. Mededelingen
  a.  Terugkoppeling uit de commissie sociaal 

domein
 4. Insprekers bij ingekomen stukken

 5. Vragenronde
Te behandelen zaken
 6.  Reserve energie noodfonds voor ondersteu-

nen noodlijdende verenigingen, stichtingen 
en gebruikers gemeentelijk vastgoed

 7.  Eenmalige indexatie waarderingssubsidies 
2023

 8. Ter bespreking gevraagde ingekomen 
  stukken
  D1. Overzicht moties en toezeggingen
Sluiting 

Openbare vergadering opinieraad bestuur

Datum: Donderdag 1 december 
Tijd: Aanvang 19.30 uur
Locatie: Raadzaal (gemeentehuis)

Agenda
Opening door de voorzitter 
mevrouw M.E. de Lange

 1. Vaststellen van de agenda
 2.  Vaststellen van de besluitenlijst van de opi-

nieraad Bestuur van 20 oktober 2022
 3. Mededelingen
   3a Mondelinge terugkoppeling uit de 
  financiële commissie
 4. Insprekers bij ingekomen stukken
 5. Vragenronde
Te behandelen zaken
 6.  Onderzoek RKC Informatievoorziening PenC 

cyclus 
   De raad wordt gevraagd de begroting 2023 

en het meerjarenperspectief vast te stellen. 

 7.  Onderzoek RKC De praktijk van de Wet 
openbaarheid van bestuur bij de gemeente 
Woensdrecht

 8. Financiële tussenrapportage derde 
  kwartaal 2022
 9. Verkoop Wholesale PZEM
 10.  Controleprotocol en normenkader  t.b.v. de 

accountantscontrole over boekjaar 2022
 11. Ter bespreking gevraagde ingekomen 
  stukken
   D1. Overzicht moties en toezeggingen
Sluiting  

Openbare vergadering van de raad

Datum: Donderdag 1 december
Tijd: Aanvang direct na afloop van de 
 opinieraad bestuur
Locatie: Raadzaal (gemeentehuis)

Agenda
Opening door de voorzitter, 
de heer drs. J.J.C. Adriaansen

 1. Vaststellen van de agenda
 2.  Vaststellen voorstellen tot afhandeling inge-

komen stukken van de opinieraden Ruim-
te (29 november 2022) Samenleving (30 
november 2022) en Bestuur (1 december 
2022).

 3.  Besluitvorming hamerstukken (A-voorstel-
len) uit de opinieraad Ruimte (29 november  
2022), Samenleving (30 november 2022) en 
Bestuur (1 december 2022).

 Sluiting 

Volg de vergaderingen
Openbare vergaderingen zijn te volgen op de 
publieke tribune in de raadzaal of online via 
www.woensdrecht.nl/live

Inspreken
Indien u wilt inspreken, wordt u er op geat-
tendeerd dat een inspraakreactie maximaal 
5 minuten mag duren en dat er maximaal 
30 minuten inspreektijd per vergadering is. 
U wordt er op attent gemaakt dat er came-
ra-opnames worden gemaakt die via internet 
worden uitgezonden en daarop terug te zien 
zijn. Het is niet uit te sluiten dat u daarbij in 
beeld komt.

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
• Anjerstraat 29a, 4645 EG Putte Het uitvoeren van kabel- en  15 november 2022
      leidingwerkzaamheden 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
Locatie Omschrijving activiteit Datum/tijd Verzonden
• Parkeerterrein  In verband met de organisatie 25 november 2022 15 november 2022
 Huijbergseweg 3 te  van het evenement FOUT XXL 13.00 uur tot
 Hoogerheide. Tussen  op 26 november 2022 27 november 2022
 het gemeentehuis en   02.00 uur
 de Kloosterstraat    

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie  Omschrijving Verzonden
• Pastoor Dierickstraat 13, 4645 EK Putte Het plaatsen van dakkapellen  10 november 2022
      aan de voor- en achterzijde 
      woning

• Molendreef 151, 4641 RV Ossendrecht Het uitbreiden van de woning 16 november 2022 
      met carport 
 

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
• Antwerpsestraat 108, 4645 BM Putte Het plaatsen van een dakkapel 9 november 2022 
      aan de achtergevel 
• Groenendries 48, 4635 SB Huijbergen Het kappen van 5 sparren 11 november 2022
• Zonneweide 22, 4641 PP Ossendrecht De tijdelijke huisvesting in 11 november 2022 
      een stacaravan 
• in d' Hoef 64, 4631 MJ Hoogerheide Het plaatsen van een dakkapel 13 november 2022
• Edisonweg 1, 4631 SN Hoogerheide Het verbouwen van een  16 november 2022
      bestaand bedrijfspand 

Hoogerheide, 23 november 2022


