
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. 

Holocaustmonument ‘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’;

• 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.

Officiële herdenking op maandag 27 januari
Op maandag 27 januari is er bij het het monument 
‘Levenslicht’ in Oud-Beijerland om 19.00 uur 
een officiële herdenking met een toespraak van 
burgemeester Lokker. Mevrouw Alie van den Berg 
vertelt over haar ervaringen in de oorlog en Amy van 
Schaick van OBS De Tandem leest een gedicht voor. 
Aansluitend is het mogelijk om na te praten met een 
kopje koffie bij Restaurant Heeren van Beijerland aan 
het Marktplein 2 in Oud-Beijerland. 

Oproep: stuur een gedicht of verhaal in
Vanuit de werkgroep 75 jaar Vrijheid in de Hoeksche 
Waard is het initiatief ontstaan een gedichten- en 
verhalenwedstrijd te organiseren. Een mooie manier 
om te beseffen dat we samen verantwoordelijk zijn om 
vrijheid door te geven. Met de zin “Kom vanavond met 
verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze 
honderd malen alle malen zal ik wenen” uit het gedicht 
‘Vrede’ van Leo Vromans als de inspiratiebron, roepen 
we inwoners van de Hoeksche Waard op om het thema 
‘Vrijheid’ te verwerken in een gedicht of een verhaal. 

Voor de mooiste verhalen en gedichten is er een prijs
Ook komen de winnende verhalen en gedichten in de 
Vrijheidskrant Hoeksche Waard. Er is een prijs voor 
de leeftijdsgroep tot 21 jaar en vanaf 21 jaar. Het 
beoordelen van verhalen en gedichten is eerlijk en 
onbevooroordeeld. De gedichten worden anoniem 
beoordeeld. Daarnaast bieden de Oranjeverenigingen 
ruimte om de verhalen en gedichten voor te lezen op 
4 mei en 5 mei.

Schrijf je mee?
Schrijf een gedicht of verhaal in het Nederlands van 
maximaal 300 woorden. Stuur je gedicht of verhaal 
vóór zaterdag 1 maart naar 5mei@dok-c.net. Vermeld 
daarbij je:
• naam en woonplaats
• e-mailadres
• telefoonnummer
• leeftijd
De prijsuitreiking vindt plaats in het gemeentehuis in 
Maasdam.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Eelse Bies via telefoonnummer 06 – 38 92 81 55 of via 
e-mail eelsebies@me.com.

Foto van de Tweede Wereld Oorlog uit 
Hoeksche Waard zit bij de laatste selectie 
van 25 foto’s
Voor de campagne ‘WO2 in 100 foto’s’ heeft provincie 
Zuid-Holland meer dan 300 foto’s ontvangen. Deze 
foto’s zijn teruggebracht naar een selectie van 25 
foto’s. Mensen konden online hun stem uitbrengen 
of tijdens de bijeenkomst in het Nationaal Monument 
Oranjehotel die werd gehouden op maandag 20 
januari. 

‘WO2 in 100 foto’s’ vormt een tentoonstelling voor in 
de Tweede Kamer, die te bekijken is vanaf 30 maart. 
Deze tentoonstelling is gecategoriseerd in thema’s:
• Militaire strijd en bevrijding;
• Vervolging en uitsluiting Joden, Roma en Sinti en 

andersdenkenden;
• Duitse aanwezigheid, collaboratie en aanpassing;
• Verzet en repressie Duitse terreur;
• Dagelijks leven.

De foto uit de Hoeksche Waard valt onder categorie 2

Oud-Beijerland, 11 augustus 1942. De 17-jarige Henrietta 
Wilhelmina Broers moet zich melden voor transport naar 
Westerbork. Omringd door nieuwsgierigen brengen haar 
ouders haar naar de tram. Henriette wordt in Auschwitz 
vermoord. Haar ouders overleven door onder te duiken. 

Organiseert u of uw vereniging een 
activiteit rondom 75 jaar vrijheid?
Wij blijven graag op de hoogte van alle activiteiten die 
worden georganiseerd in de Hoeksche Waard rond 
de viering van 75 jaar vrijheid. De informatie plaatsen 
we op de website www.beleefhoekschewaard.nl. Ook 
geven we er graag aandacht aan op onze socialmedia-
kanalen en in de Vrijheidskrant Hoeksche Waard.

U kunt uw informatie, eventueel voorzien van foto’s, 
sturen naar het e-mailadres  
communicatie@gemeentehw.nl.

Kinderworkshops  
‘Aan de slag met afval’ 
Op woensdagmiddag 5 
februari zijn basisschool-
kinderen van harte welkom in 
het gemeentehuis in  
Oud-Beijerland voor een 
creatieve workshop met afval. 
Er zijn 2 workshops waar de 
kinderen afval omtoveren tot 
kunstwerk. Zo krijgt afval een 
nieuwe rol en waarde! 

Workshop 1: Samenwerken aan Kunst  
‘Het Afvalmonster’ 
Van 13.30 tot 15.00 uur 

Let op daar komt het afvalmonster! Het komt als een 
wervelwind voorbij en verzamelt al het rondzwervende 
afval. Het monster houdt er van! Het monster groeit er 
van! Is het eigenlijk een eng en gevaarlijk monster of 
helpt het ons juist? Tijdens deze workshop werken de 
kinderen samen aan een kunstwerk van restmateriaal. 
Door te knippen, te lijmen en te smelten ontstaat er 
een levensgroot monster!

Workshop 2: Echt Zelfgemaakt  
‘Knutselen met afval!’
Van 15.00 tot 16.30 uur

Tijdens deze workshop maken de kinderen hun 
eigen kunstwerk van afval. Doosjes, plastic flesjes, 
doppen, toiletrolletjes, papier, karton, hout, wol en 
textiel worden gebruikt om naar eigen fantasie iets 
te bouwen. Bijvoorbeeld een gebouw, een (fantasie)
beest of een verzonnen kunstwerk. Alles kan!

I N F O R M A T I E 24 januari
2020

‘Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen
alle malen zal ik wenen.’



Meer informatie en aanmelden
De workshops worden gegeven door kunstenaar 
Dennis Happé, Ginny Bekker en Sandra Lievaart 
van Echt Zelfgemaakt. Gemeente Hoeksche Waard 
organiseert deze workshop in De Week van de 
Circulaire Economie. Deelnemen is gratis.  
Meld je wel aan via het e-mailadres  
monique.vanlent@gemeentehw.nl. Per workshop 
is er plaats voor 20 kinderen. Neem je zelf ook wat 
afval mee? Bijvoorbeeld: doppen, bakjes van plastic, 
kartonnenverpakkingen, plastic folie, oude kleding of 
restjes wol. En draag kleding die vies mag worden!

Afsluiting  
Tweede Heinenoordtunnel 

Van woensdag 29 tot en met donderdag 30 
januari is de Tweede Heinenoordtunnel (de 
langzaamverkeerstunnel voor fietsers en agrarisch 
verkeer) gesloten. Het betreft een afsluiting in beide 
richtingen. De tunnel is van 21.00 uur tot 05.00 
uur gesloten. Voor fietsers wordt een pendelbus 
ingezet. Tijdens de afsluiting is het dus voor 
langzaam (agrarisch) verkeer niet mogelijk om de 
langzaamverkeersbuis te gebruiken.

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

15-01-2020 Het bouwen van een woning, Damgaarde 

kavel 22 sectie C 1844 in Nieuw-Beijerland.

15-01-2020 Het plaatsen van een luifel aan de voorzijde 

van de woningen, Schoolstraat 10 in Strijen.

17-01-2020 Het bouwen van een woning, Sectie K 

nr 944 in Zuid-Beijerland.

17-01-2020 Het bouwen van een woning, Suze 

Groeneweg Sectie M nr. 956 in Strijen.

17-01-2020 Het kappen van een boom, Walewegje 18 

in Strijen.

18-01-2020 Het aanleggen van een parkeerplaats en 

een in-/uitrit, de Heul 18 in Maasdam.

19-01-2020 Het plaatsen van een aanbouw aan de 

bestaande schuur, Broekseweg 10 in 

Strijen.

19-01-2020 Het vervangen van de bestaande garage, 

Mookhoek 62 in Mookhoek.

20-01-2020 Het bouwen van een woning, Sectie H nr. 

606 in ’s-Gravendeel.

20-01-2020 Het kappen van een boom, Raadhuislaan 

31a in Mijnsheerenland.

20-01-2020 Het plaatsen van een dakkapel, Bachlaan 85 

in Oud-Beijerland.

20-01-2020 Het plaatsen van een tijdelijke woonunit, 

Boendersweg 8 in ’s-Gravendeel.

15-01-2020 Het bouwen van een woning, Damgaarde 

kavel 22 sectie C 1844 in Nieuw-Beijerland.

15-01-2020 Het plaatsen van een luifel aan de voorzijde 

van de woningen, Schoolstraat 10 in 

Strijen.

17-01-2020 Het bouwen van een woning, Sectie K nr. 

944 in Zuid-Beijerland.

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

14-01-2020 Het realiseren van de shoreliner in het 

Haringvliet, Sectie M nr. 883 in Strijensas.

16-01-2020 Het bouwen van een metselwerk schuur, 

Zilvermeeuw 64 in Oud-Beijerland.

17-01-2020 Het plaatsen van een container voor de 

omvormers van zonnepanelen, Boonsweg 

26 in Heinenoord.

20-01-2020 Het revitaliseren en verduurzamen van een 

boerenensemble, Ritselaarsdijk 8 in Strijen.

20-01-2020 Het verbouwen van een woning, 

Dotterbloemstraat 4 in Klaaswaal.

21-01-2020 Het bouwen van een woning, Fortlaan 15 in 

Numansdorp.

21-01-2020 Het tijdelijk 6 jaar wijzigen van de 

bestemming, Groot Cromstrijensedijk 17b 

in Strijen.

21-01-2020 Het verplanten van een boom en het 

kappen en herplanten van 2 bomen, 

nabij Wouter van den Walestraat 2 in 

Heinenoord.

Beslistermijn verlengen

*Rectificaties *  Eerder werd vermeld  
‘Ontvangst d.d.’. Dit moet zijn ‘Besluit d.d.’

Besluit 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

17-01-2020 Het verwijderen en afvoeren 

van asbesthoudende materialen, 

Kortenaerstraat 11 in Oud-Beijerland.

17-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Nieuwendijk 2 

in Zuid-Beijerland.

17-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Margrietstraat 

24 in Nieuw-Beijerland.

20-01-2020 Het verwijderen en afvoeren 

van asbesthoudende materialen, 

Sleutelbloemstraat 21 in Klaaswaal.

20-01-2020 Het verwijderen en afvoeren 

van asbesthoudende materialen, 

Sleutelbloemstraat 23 in Klaaswaal.

20-01-2020 Het verwijderen en afvoeren 

van asbesthoudende materialen, 

Kortenaerstraat 11 in Oud-Beijerland.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

15-01-2020 Collectevergunning voor een huis aan 

huis verkoop van hortensia’s en violen. 

Opbrengst ten goede van de dorpskerk van 

Goudswaard. Periode van 9 maart t/m 21 

maart in de kern Goudswaard. 

17-01-2020 Collectevergunning voor een huis-aan-huis-

verkoop van oliebollen en appelflappen op 

31 december in Goudswaard en Piershil. 

17-01-2020 Vergunning voor het organiseren van 

een rommelmarkt ten behoeve van de 

Dorpskerk op 5 juni van 18.00 tot 21.00 uur 

en op 6 juni van 09.30 tot 13.30 uur aan de 

Koningin Julianastraat 27 (parkeerplaats 

naast de Dorpskerk/Rehoboth) in 

Goudswaard.

20-01-2020 Vergunning voor het organiseren van een 

plantjesmarkt op 2 en 3 april van 08.00 tot 

18.00 uur bij de Lidl op het Maximaplein 2 

in Puttershoek. 

20-01-2020 Vergunning voor het innemen van 

een standplaats voor de verkoop van 

stroopwafels op 24 januari van 07.00 

tot 18.00 uur aan ’t Weegje, Hendrik 

Hamerstraat in ’s Gravendeel. 

Vervolg



Verleende vergunningen 
voor collectes

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

27-01 t/m  

01-02-2020

Het wervingsrooster voor goede doelen 

kunt u vinden op de website van het CBF 

www.wervingsrooster.cbf.nl.

27-01 t/m  

01-02-2020       

Hersenstichting.

Uitschrijving personen

Het college van B&W maakt bekend, dat na onderzoek 
is gebleken dat onderstaande personen niet meer 
wonen op het adres waar zij in de basisregistratie 
personen staan ingeschreven. Het college heeft 
besloten deze personen 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

02-01-2020 M. Radu. Uitgeschreven conform art. 2.22 

en 2.60 Wet BRP

02-01-2020 F. Radu. Uitgeschreven conform art. 2.22 

en 2.60 Wet BRP

31-12-2019 C. Mihai. Uitgeschreven conform art. 2.22 

en 2.60 Wet BRP

31-12-2019 S. Radu. 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.

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.

Uitschrijving uit Landelijk 
Register Kinderopvang
Het college van B&W maakt bekend dat zij: 
• Kinderdagverblijf Villa Keuterwijs, Koningin 

Wilhelminastraat 7, 3265 BH in Piershil, met uniek 
registratienummer 599452626 per 17 juni 2019 
hebben uitgeschreven uit het Landelijk Register 
Kinderopvang. 

• Kinderdagverblijf Kibeo Groen van Prinstererschool 
Klaaswaal, Kreupeleweg 2b, 3286 BC in Klaaswaal, 
met uniek registratienummer 262098945 per 
1 augustus 2019 hebben uitgeschreven uit het 
Landelijk Register Kinderopvang. 

• Kinderdagverblijf ’t Haventje, Klaverbladstraat 1, 
3286 VR in Klaaswaal – met uniek 
registratienummer 840324546 per 1 augustus 2019 
hebben uitgeschreven uit het Landelijk Register 
Kinderopvang. 

• Kinderdagverblijf Zevensprong, W. van Vlietstraat 2, 
3262 GM in Oud-Beijerland – met uniek 
registratienummer 574788554 per 1 augustus 2019 
hebben uitgeschreven uit het Landelijk Register 
Kinderopvang. 

• Kinderdagverblijf Gorzen, Strienemonde 17, 
3261 VC in Oud-Beijerland – met uniek 
registratienummer 329552338 per 1 augustus 2019 
hebben uitgeschreven uit het Landelijk Register 
Kinderopvang. 

• Gastouderbureau Kivido B.V., Maseratilaan 14a, 
3261 NA in Oud-Beijerland – met uniek 
registratienummer 337842048 per 31 december 
2019 hebben uitgeschreven uit het Landelijk 
Register Kinderopvang. 

Nieuws uit de gemeenteraad

Beeldvormende bijeenkomst 
op dinsdag 4 februari
Dinsdagavond 4 februari om 19.30 uur vindt er in 
Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6 in Strijen een 
beeldvormende bijeenkomst plaats. De voorstellen 
voor deze bijeenkomst kunt u vinden op  
www.gemeenteraadhw.nl / Vergaderschema / 
4 februari 2020.

De agendapunten voor deze vergadering:
• Opening en vaststelling agenda
• Mededelingen
• Spreekrecht burgers
• Bestemmingsplan Windpark Oude Mol (Strijensas)

• Herinrichting wijk Croonenburgh 2e fase  
Oud-Beijerland

• Meerjarenbeleidsplan Dienst G&J (Leerplicht, GGD 
en Veilig Thuis)

• Keuzenota Begraafplaatsen 
• Discussienota Cultuur
• Financiële gevolgen aanbesteding openbaar groen 
• Krediet beschikbaar stellen voor uitbreiding 

basisschool De Boomgaard in Mijnsheerenland
• Aanvullen fonds SVn voor verstrekken 

duurzaamheidsleningen
• Suppletieaanvraag conventionele explosieven WO II 

kalenderjaar 2019 
• Sluiting

Wilt u gebruik maken van het 
inspreekrecht? 
De gemeenteraad geeft inwoners de gelegenheid 
om aan het begin van de bijeenkomst in te spreken 
over de agendapunten. 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.

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

V E R V O L G


