
Gemeentenieuws

Activiteiten viering en 
herdenking 75 jaar vrijheid

Dit jaar vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is 
bevrijd. Het lijkt zo vanzelfsprekend, leven in vrede 
en vrijheid. Maar dat is het beslist niet. In deze 
gemeenterubriek houden we u regelmatig op de 
hoogte van initiatieven en activiteiten rondom dit 
thema. Bent u geïnteresseerd wat er allemaal in de 
Hoeksche Waard wordt georganiseerd? Dan raden 
wij u aan om ook de website  
www.beleefhoekschewaard.nl en facebook.com/
dehoekschewaard te volgen. 

Filmvertoning ‘Ida’ op vrijdag 17 januari

Op vrijdagavond 17 januari vertoont Filmhuis De Open 
Hof in Oud-Beijerland de film ‘Ida’. Een prachtige 
zwart-wit film die zich afspeelt tegen de achtergrond 
van de Holocaust en het Poolse antisemitisme. 
Iedereen is van harte welkom in De Open Hof, W. van 
Vlietstraat 2a in Oud-Beijerland. De zaal is open vanaf 
19.30 uur en de film start om 20.00 uur. Toegangsprijs 
is slechts € 5,- inclusief een consumptie.
In het kader van 75 jaar Vrijheid heeft De Open Hof Frank 
Krake uitgenodigd voor een lezing op woensdag 15 april 
over onder andere zijn boek ‘De laatste Getuige’.

Oproep historische foto’s en verhalen 
rondom vrijheid en bevrijding

Om herinneringen en verhalen over de bevrijding 
van de Hoeksche Waard niet verloren te laten gaan, 
vragen wij uw hulp. Vrijheid doorgeven doen we 
samen! Bent u of zijn uw (groot)ouders in het bezit 
van beeldmateriaal van de Hoeksche Waard tijdens 
de oorlog en dan vooral van de bevrijding? Of bent u 
of kent u iemand met een bijzonder verhaal? Mail ons 
dan via communicatie@gemeentehw.nl en we nemen 
contact met u op. We willen de foto’s én verhalen 
gebruiken in een speciale krant, om een beeld te 
geven hoe de bevrijding van de Hoeksche Waard werd 
beleefd.

Holocoustmonument ‘Levenslicht’
Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat 
concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd 
bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. 
Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit 
gemeente Hoeksche Waard, is op 3 locaties in de 
Hoeksche Waard het tijdelijke Holocaustmonument 
‘Levenslicht’ te zien: 

• 23, 24 en 25 januari in Piershil bij het monument 
voor de burgerslachtoffers;

• 26, 27 en 28 januari in Oud-Beijerland bij het Joods 
Monument ‘Am j’Israel Chai’;

• 27 januari rond 19.00 uur een officiële herdenking 
(toespraak van wethouder Paul Boogaard en 
spreker mevrouw Van den Berg);

• 29, 30 en 31 januari in Strijen bij ingang van het 
museum Het Land van Strijen.

Het monument is iedere dag van 16.30 tot 20.00 
uur te bekijken. Er zijn 2 mensen bij het Levenslicht 
aanwezig om erover te vertellen.

Spreekuur Van Leenen voor 
Maasdam en Puttershoek 

Op maandag 20 
januari houdt 
dorpswethouder 
Piet van Leenen 
spreekuur van 
17.00 tot 19.00 uur 
in het gemeentehuis van 
Maasdam (sportlaan 22).

Inwoners zijn van harte welkom om tijdens het 
inloopspreekuur van gedachten te wisselen met de 
wethouder over onderwerpen die hen bezighouden. 

Omdat de wethouders het belangrijk vinden dat het 
gemeentebestuur bereikbaar moet zijn voor inwoners, 
houden zij inloopspreekuren in de dorpen waarvoor zij 
dorpswethouder zijn.

Afsluiting 
’s-Gravendeelseweg in 
Maasdam
Gemeente Hoeksche Waard start op woensdag 
22 januari fase 2 van het aanleggen van 
snelheidvertragende maatregelen op de 
’s-Gravendeelseweg tussen de Heul en de Patrijs 
in Maasdam. De werkzaamheden duren ongeveer 
4 weken en worden uitgevoerd door de firma 
Kuipers Infra. De directe omwonenden zijn per brief 
geïnformeerd. 

Bushalte ’s-Gravendeelseweg komt te 
vervallen
Het doorgaande verkeer op de ’s-Gravendeelseweg is 
hierdoor gestremd en de bushalte op de  
‘s-Gravendeelseweg komt te vervallen. De bus rijdt 
om via de Dorpsstraat/Smidsweg om zo Maasdam 
bereikbaar te houden. Er wordt een tijdelijke halte 
geplaatst aan de Dorpsstraat. 
Tijdens de afsluiting wordt een omleiding ingesteld die 
door borden wordt aangegeven. De werkzaamheden 
worden in fases uitgevoerd zodat de woningen aan 
het Hof van Weeda bereikbaar blijven.

Afsluiting Haringvlietbrug 
op dinsdag 4 februari
Op dinsdag 4 februari van 22.00 tot 05.00 uur 
wordt de Haringvlietbrug (tussen Hellegatsplein 
en Numansdorp) in beide richtingen afgesloten. 
Er wordt onderzoek gedaan en er worden 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Fietsers en 
voetgangers kunnen tijdens deze afsluiting gebruik 
maken van de parallelbaan. 

I N F O R M A T I E 17 januari
2020

Er staan weer 
nieuwe vacatures op 
werkenbijdehw.nl!

•  Ondersteunend medewerker  
Omgeving (24-36 uur)

•  Projectmanager  
Informatiemanagement (36 uur)



Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen

Alle stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in 
Oud-Beijerland. Voor meer informatie kunt u, tenzij 
anders vermeld, contact opnemen met gemeente 
Hoeksche Waard via telefoonnummer 14 0186. Meer 
informatie vindt u op www.gemeentehw.nl en op 
www.overuwbuurt.overheid.nl. 
Via deze laatstgenoemde website kunt u zich 
ook abonneren op de digitale verzending van de 
bekendmakingen en besluiten uit een zelf aangegeven 
gebied. U kunt via de website ook de ‘Over uw buurt’ 
app downloaden. 

Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

07-01-2020 Het bestaande pand verbouwen tot een 

bedrijfsverzamelgebouw met opslagboxen 

en bedrijfsunits, Anthony Fokkerstraat 5 in 

Oud-Beijerland.

08-01-2020 Het uitbreiden van de woning aan 

de achterzijde, Schouteneinde 49 in 

 Puttershoek.

10-01-2020 Het vernieuwen en vervangen van de 

bestaande gevels van het Bedrijfsgebouw, 

Raadhuislaan 50 in Mijnsheerenland.

10-01-2020 Het verbouwen van de garage tot slaap-

kamer en badkamer, Torenlaan 41 in 

Zuid-Beijerland.

13-01-2020 Het bouwen van een woning en 

 aanbrengen van oeverbeschoeiing, 

Keizersdijk nabij nummer 16 (sectie K 

nummer 546) Strijen.

13-01-2020 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

rechterzijde van de woning, Hooizolder 4 

in Oud-Beijerland.

13-01-2020 Het realiseren van een dakopbouw op de 

garage, Van Gaesbeekstraat 3 in Strijen.

14-01-2020 Het tijdelijk plaatsen van 2 containers, 

Groeneweg 3 in Westmaas.

Besluiten

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals 
hierna genoemd, binnen 6 weken na bekendmaking 
aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan (burgemeester of het college van 
gemeente Hoeksche Waard) dat het besluit heeft 
genomen. Het bezwaarschrift bevat de naam, het 
adres en het telefoonnummer van de indiener, de 
datum, tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt, 
de redenen daarvoor en de handtekening van de 
indiener. Meer informatie over de behandeling van een 
bezwaarschrift is te vinden op www.gemeentehw.nl.  
Bij spoed (als een belanghebbende van mening is 
dat hij een beslissing op het bezwaarschrift niet kan 
afwachten) kan een belanghebbende een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam. Belangrijk is dat de 
belanghebbende dit alleen kan doen als hij ook 
bezwaar heeft ingediend. Een voorlopige voorziening 
kan ook digitaal aangevraagd worden bij de genoemde  
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

08-01-2020 Het uitbreiden van de woning, 

 Dotterbloemstraat 47 in Klaaswaal.

08-01-2020 Het wijzigen van de bestemming, Koningin 

Wilhelminastraat 1 in Piershil.

08-01-2020 Het kappen van een boom,  begraafplaats 

Essenhof langs Sportlaan 2 in 

 Puttershoek.

09-01-2020 Het plaatsen van een dakopbouw met 

nokverhoging, Bernhardstraat 8 in  

Nieuw-Beijerland.

09-01-2020 Het vervangen van de bestaande 

damwand en vingerpieren, nabij 

 Binnenmaasoever 2 in Maasdam.

10-01-2020 Het realiseren van een dakopbouw, 

Chopinplein 5 in Oud-Beijerland.

10-01-2020 Het kappen van een boom, nabij 

 Dievenpad 1 (begraafplaats), sectie C 

nr. 4596 in Oud-Beijerland.

13-01-2020 Het bouwen van een woning,  Fortlaan 31 

in Numansdorp.

13-01-2020 Het bouwen van een woning, 

 Oud-Heinenoordseweg nabij 10A in 

Heinenoord.

13-01-2020 Het realiseren van een luifel bij de 

 voordeur, Singel 13 in Puttershoek.

13-01-2020 Het uitbreiden van de P&R Numansdorp, 

Sectie E nr. 648 in Numansdorp.

Beslistermijn verlengen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

17-12-2019 Het wijzigen van de bestemming, Groot 

Cromstrijensedijk 17b in Strijen. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

volgens artikel 3.9 lid 2 van de Wabo. 

De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 

28 januari 2019.

09-01-2020 Het bouwen van een woning, 

 Wintersweg 1 in Mijnsheerenland.

De beslistermijn wordt met 6 weken 

verlengd volgens artikel 3.9 lid 2 van de 

Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 22 februari 2020.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

07-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

 asbesthoudende materialen, Prins Willem 

Alexanderlaan 61 in Westmaas.

08-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, Schuringsedijk 152a 

in Westmaas.

08-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

 asbesthoudende materialen, Lodewijk van 

Praetstraat 7 in Mijnsheerenland.

09-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, Pinksterbloem-

straat 2 in Klaaswaal.

09-01-2020 Het slopen van een berging, Beatrixstraat 

26 in Piershil.

10-01-2020 Het slopen van een deel van de garage, 

Torenlaan 41 in Zuid-Beijerland.

14-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

 asbesthoudende materialen, Vioolerf 6 in 

’s-Gravendeel.

14-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, Bloys van Treslong-

straat 20 in Oud-Beijerland.

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

13-01-2020 Loterijvergunning t.b.v. Stichting Geven 

om Jong Leven waarvan de trekking 

plaatsvindt op 15 mei 2020 om 11.00 uur 

aan de Vorderban 1 in Mijnsheerenland.

Verleende APV- 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

07-01-2020 Vergunning voor het organiseren van een 

lampionnenoptocht op 31 januari van 

19.00 tot 20.00 uur in Maasdam.

07-01-2020 Vergunning voor het organiseren van een 

plantjesmarkt op 2 en 3 april van 08.00 tot 

18.00 uur aan Striene 1 in Maasdam.

08-01-2020 Vergunning voor het organiseren van een 

lampionnenoptocht op 31 januari van 

19.00 tot 22.00 uur in ’s-Gravendeel. 

09-01-2020 Vergunning voor het organiseren van een 

lichtjestour op de fiets op 31 januari van 

18.30 tot 21.30 uur in Klaaswaal.

Verleende vergunningen 
voor collectes

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

20-01 t/m 25-

01-2020

Het wervingsrooster voor goede doelen 

kunt u vinden op de website van het CBF 

www.wervingsrooster.cbf.nl.

20-01 t/m 25-

01-2020

Erasmus MC Foundation alle dorpen in de 

Hoeksche Waard.

Uitschrijving personen

Het college van B&W maakt bekend, dat na 
onderzoek is gebleken dat de onderstaande persoon 
niet meer woont op het adres waar hij/zij in de 
Basisregistratie Personen staat ingeschreven. Het 
college heeft besloten hem/haar uit te schrijven uit 
de Basisregistratie Personen van gemeente Hoeksche 
Waard en te registreren in de landelijke Registratie 
Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres.

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

03-12-2019 C. Charité. Uitgeschreven conform 

art. 2.22 en 2.60 Wet BRP

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit 
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u 
binnen 6 weken na deze publicatie bezwaar maken. 
Dit doet u door een brief te sturen aan het college van 
B&W, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Vervolg



In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de 
volgende gegevens vermelden: 
• uw naam en adres; 
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening); 
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

is gericht; 
• de reden van bezwaar; 
• een ondertekening met naam en handtekening. 
Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens 
uw telefoonnummer en e-mailadres. Aan het 
behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten 
verbonden.

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het 
besluit niet uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk 
geen schorsende werking. Dat betekent dat het 
besluit nu al geldt. Wilt u het besluit vanwege de 
spoedeisendheid laten uitstellen, dan kunt u een 
zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ vragen. Het 
verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: De 
voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam. 

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij 
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden gevraagd als er ook bezwaar is ingediend. 
Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige 
voorziening brengt de rechtbank kosten (griffierecht) 
in rekening.

Realisatie gehandicapten-
parkeerplaatsen
Het college van B&W maakt bekend dat zij heeft 
besloten om een gehandicaptenparkeerplaats te 
realiseren op kenteken:
• ter hoogte van Viskilstraat 33 in Mookhoek;
• op het Koninginneplein in Oud-Beijerland. Het 

gaat hier om het vierde parkeervak aan de 
noordoostzijde.

Bezwaarschrift indienen
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, 
binnen een termijn van 6 weken, een schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van B&W van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 
2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Aanwijzingsbesluit 
toezichthouders 
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard, elk voor zover zijn bevoegdheid daartoe 
strekt, overwegende dat het wenselijk is te voorzien 
in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van 
artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in 
samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke 
voorschriften en deze ook te belasten met de 
opsporing van strafbare feiten;

gelet op:
• artikel 142 lid 1 onder c en lid 2 van het Wetboek 

van Strafvordering;
• de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene 

wet bestuursrecht;
• de beleidsregels Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar vastgesteld door de Minister 
van Veiligheid en Justitie en;

• het in de gemeente vigerende handhavingsbeleid 
dat is gebaseerd op bovengenoemde wetten.

Besluit
De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) en/of 
toezichthouders/handhavers die

• in dienst zijn als Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar bij één van de aan de 
samenwerkingsovereenkomst deelnemende 
gemeenten en werkzaam zijn voor het ROBT, en;

• belast zijn met de toezicht op de naleving, 
opsporing en/of handhaving binnen het 
grondgebied van één van de deelnemende 
gemeenten, en;

• vanuit hun akte van opsporingsbevoegdheid en 
de bijbehorende akte van beëdiging bevoegd zijn 
om strafrechtelijk te handhaven op de genoemde 
verordeningen.

Zij worden als toezichthouder aangewezen binnen 
de gemeente Hoeksche Waard. Dit besluit treedt in 
werking één dag na publicatie.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Oud-Heinenoordseweg 23c, 
Heinenoord’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Oud-
Heinenoordseweg 23c, Heinenoord’ met bijbehorende 
stukken ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om de 
bestemming van het perceel Oud-Heinenoordseweg 
23c te wijzigen van ’Groen’ naar ‘Wonen’. Hiermee 
wordt de bouw van 1 woning mogelijk gemaakt. 

Ontwerpbesluit hogere waarden  
(Wet geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de 
geluidsbelasting op de zuidgevel van de woning niet 
voldoet aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. 
De overschrijding wordt veroorzaakt door het verkeer 
op de Rijksweg A29. Het college heeft het voornemen 
om hiervoor een hogere waarde vast te stellen. 

Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit 
hogere waarden ‘Oud-Heinenoordseweg 23c, 
Heinenoord’ liggen met alle bijlagen met ingang van 
18 januari tot 29 februari ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl  
(onder de IMRO-code NL.IMRO.1963.
BPHNOOUDHWEG23-ON01). 

De stukken inzien
Wilt u de stukken in een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0168 | 088 - 647 37 77.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail 
is niet mogelijk. Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan en/of ontwerpbesluit 
hogere waarden kunt u indienen bij het college van 
B&W van gemeente Hoeksche Waard. 

Uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 
en/of ontwerpbesluit hogere waarden kunt u richten 
aan:
Het college van B&W
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Oud-Heinenoordseweg 
23c, Heinenoord’.

Heeft u vragen of wilt u een mondelinge 
zienswijze indienen?
Neem dan contact op met Remko Advocaat van 
team Omgeving via telefoonnummer 14 0168 | 
088 - 647 37 77.

Bekendmaking  
Wet milieubeheer
Op 16 december 2019 is een melding ontvangen in 
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het verhuizen van een groothandel 
in luchtverdeelslangen, Edisonweg 11 in Strijen. De 
groothandel verhuist naar een nieuw te bouwen pand 
aan de Simon Stevinstraat nabij nummer 21 (sectie 
S1163) in Strijen. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-19-364585.

Op 7 november 2019 is een melding ontvangen in 
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het wijzigen van de inrichting zijnde 
een akkerbouwbedrijf gelegen aan de Weelsedijk 
56A in Strijen. In de melding wordt aangegeven dat 
de inrichting gestopt is met het houden en fokken 
van melkrundvee. Daarnaast wordt er gemeld dat er 
een nieuwe dieseltank van 1400 liter geplaatst zijn 
in de bergschuur. De gegevens van deze melding zijn 
geregistreerd onder het zaaknummer Z-20-365478.

Voor vragen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, via telefoonnummer 
078 - 770 85 85. De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze 
bekendmaking uitsluitend een informatief karakter 
heeft.

V E R V O L G

Wilt u een 
spoedaanvraag doen 
voor een reisdocument 
of rijbewijs?  

Kom dan voor 11.30 uur 
naar het servicepunt van 
uw keuze voor de aanvraag. 
De volgende dag kunt uw 
document ophalen bij het 
servicepunt in Oud-Beijerland. Let 
op, er zijn extra kosten verbonden aan een 
spoedaanvraag. 

Wist u dat u een klacht 
of melding over de 
buitenruimte makkelijk 
kunt doorgeven met de 
Fixi-app?  
Download de Fixi-app in 
de Appstore of Google 
Playstore. Met de app kunt 
u makkelijk aangeven waar 
het probleem is en foto’s 
uploaden. Via de app wordt 
u op de hoogte gehouden van uw melding.



Nieuws uit de gemeenteraad

Besluitvormende 
raadsvergadering
Dinsdag 28 januari om 19.30 uur vindt er in het 
gemeentehuis in Oud-Beijerland een besluitvormende 
raadsvergadering plaats. De voorstellen voor deze 
vergadering en de conceptbesluiten vindt u op  
www.gemeenteraadhw.nl/Vergaderschema/28 januari 
2020.

De belangrijkste agendapunten voor deze 
vergadering:
• Spreekrecht burgers
• Vragenhalfuur raadsleden
• Hamerstukken (dit zijn stukken die de raad 

zonder debat vaststelt. Een raadslid kan bij deze 
agendapunten wel een stemverklaring afgeven.):

 -  Bestemmingsplannen Wilhelminastraat 22-
24, Mijnsheerenland en Oranjeweg 65, Zuid 
Beijerland;

 -  Zienswijze op de afschaffing financiële 
solidariteit jeugdhulp en afbouwregeling;

 -  Aanpassen en harmoniseren Wmo-verordening;
 -  Algemene subsidieverordening en 

subsidiebeleidskader;
 -  Nota kostenverhaal 2020 Hoeksche Waard;
 -  Verkoop aandelen Eneco.
• Bespreekstukken (dit zijn stukken waarover de raad 

nog met elkaar debatteert voordat zij besluit.):
 -  Rapport gebiedsmarketing Hoeksche Waard.

U kunt gebruik maken van het 
inspreekrecht
De gemeenteraad geeft inwoners de gelegenheid om 
aan het begin van de raadsvergadering in te spreken 

over onderwerpen die niet op de agenda staan. Dit 
kan ook over agendapunten die niet eerder in een 
beeldvormende bijeenkomst of oordeelsvormende 
vergadering zijn besproken.

Wilt u gebruik maken van dit 
inspreekrecht? 
Meld dit dan vóór 12.00 uur op de dag van de 
raadsvergadering bij de griffie van de gemeenteraad 
via telefoonnummer 088 - 647 18 74.

Meer informatie over het inspreken kunt u vinden 
op www.gemeenteraadhw.nl/Hoe werkt de raad/
Beeldvorming/Tips voor insprekers.

Uitzending raadsvergadering
Op www.gemeenteraadhw.nl onder ‘Live-uitzendingen’  
kunt u de raadsvergadering live volgen.

Bezoekadressen

Kijk op www.gemeentehw.nl

Postadres

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland

 14 0186  |  088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl

 www.gemeentehw.nl

 06 - 10 63 54 21

Klacht of melding over uw omgeving? 

Zo geeft u het door

•  Download de FIXI-app in de Google 

Play Store of de App store.

• Meld het via www.gemeentehw.nl.

• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.

Storingsdienst Openbare Verlichting  

Bel 076 - 581 06 58 of kijk op  

storing.moononline.nl.

Gemeentezaken? 

Maak een afspraak 

op www.gemeentehw.nl

Volg ons ook op

  gemeenteHW

  @gemeenteHW

  @gemeenteHW

Contactgegevens en openingstijden


