I N F O R M AT I E
Gemeentenieuws
Kennismaken met
burgemeester
Bram van Hemmen
Omdat het nu niet mogelijk is voor de nieuwe
burgemeester om persoonlijk kennis te maken in de
dorpen konden inwoners deze week online vragen
aan hem stellen. Afgelopen dinsdag zat burgemeester
Bram van Hemmen van 20.00 tot 21.00 uur klaar op
Instagram om deze vragen te beantwoorden. Een
aantal van deze leuke vragen delen we graag in deze
rubriek met u. Woensdag- en donderdagavond hield
de burgemeester ook nog WhatsApp-videogesprekken
met onze inwoners.
Natuurlijk kunt u ook zonder WhatsApp of Instagram
een vraag stellen aan de burgemeester. Mail uw vraag
aan de burgemeester naar
communicatie@gemeentehw.nl.

Wat vindt u typisch Hoeksche Waards?
“Oei. Qua mensen durf ik daar nu nog niks over te
zeggen. Maar het landschap, de wolken die dansen op
de landerijen. Typisch Nederlands en niet te missen als
je hier bent. Heel erg mooi.”

het Jeugdteam Hoeksche Waard, gecertificeerde
Instellingen voor Jeugdbescherming, Veilig Thuis en
het Jongerenwerk. Kijk op www.gemeentehw.nl voor
de richtlijnen welke kinderen hiervoor in aanmerking
komen.

Ontwikkelingen rondom het
coronavirus

Blijf thuis! Ook tijdens het
paasweekend
De komende dagen wordt het mooi weer tijdens het
paasweekend. Hoe verleidelijk het ook is om erop uit
te trekken, nog steeds geldt: blijf zoveel mogelijk thuis
en houd anders minimaal 1,5 meter afstand. Politie en
handhavers spreken degenen aan die dat niet doen.
Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Op onze website www.gemeentehw.nl/coronavirus
houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen
rondom het coronavirus. Deze berichten worden in
verschillende categorieën weergegeven:
•
•
•
•
•
•
•

Vragen aan de burgemeester
Bent u zich al aan het oriënteren waar u wilt wonen
in de Hoeksche Waard?
“Dat is met stip de meest gestelde vraag de afgelopen
maand. We zijn ons een beetje aan het oriënteren. Mijn
vrouw kijkt regelmatig op Funda. Nu zijn we vooral
bezig met het huis verkoopklaar te maken. Overigens
wordt de keuze ook bepaald door onze kinderen,
sport, school etc. Ik laat het zo snel mogelijk weten.”
Is het een overgang, van Sliedrecht naar de
Hoeksche Waard?
“Enerzijds natuurlijk wel. Van een overzichtelijke kern
naar veel kernen en een groot gebied. Tegelijkertijd is
het wel een feest van herkenning; het is toch dichterbij
mijn geboortegrond en jeugd.”
Wat is uw eerste indruk van de Hoeksche Waard?
“Groot! Heel positief. Leuke en actieve mensen en
goede gemeenschapszin. Er zijn vast ook minpunten,
maar die heb ik nog niet gezien. Ik loop de hele week
met een glimlach rond.”
Wat vindt u het allerbelangrijkst om op te pakken
in uw nieuwe functie?
“Dat zijn 3 dingen:
• Kennismaken;
• Positie pakken in de regio. We zijn nu de derde van
de politieregio Rotterdam;
• Samen met het gemeentebestuur en ambtenaren
de stap naar een grote gemeente in de praktijk
brengen.”

10 april
2020

Laatste nieuws
Informatie voor werkgevers en ondernemers
Informatie voor scholen en kinderopvang
Informatie voor (sport)verenigingen
Dienstverlening gemeente
Zorgverlening in de Hoeksche Waard
Afgelaste activiteiten (markten, evenementen,
sluiting accommodaties)
• Coronavirus: wat kunt u zelf doen?
• Regionale informatie
• Landelijke informatie
In deze rubriek vindt u een overzicht van een aantal
recente belangrijke nieuwsberichten.

Opvang kinderen in
kwetsbare posities
Sinds de scholen en kinderopvang gesloten zijn, in
verband met de maatregelen om het coronavirus
te bestrijden, is opvang geregeld voor kinderen van
ouders met cruciale beroepen. Ook nu de sluiting
langer duurt blijft opvang voor deze groep kinderen in
ieder geval tot de meivakantie gegarandeerd.

Daarnaast blijkt er nog een groep kinderen
te zijn voor wie deze opvang noodzakelijk
is
Het gaat om gezinnen die door de COVID-19
maatregelen dusdanig uit evenwicht raken dat de
basisverzorging en/of emotionele en/of fysieke
veiligheid van kinderen onder grote druk komen
te staan. In een aantal gezinnen is steun vanuit het
netwerk en school/kinderdagverblijf noodzakelijk om
kinderen van 0 tot 12 jaar basisverzorging en structuur
te kunnen bieden. Gemeente Hoeksche Waard wil in
samenwerking met de partners ervoor zorgen dat
deze kinderen gebruik kunnen maken van de opvang.

Noodopvang aanvragen
Aanvragers voor de noodopvang kunnen ouders of
kinderen zelf zijn. Maar ook kinderopvangorganisaties,
scholen voor primair onderwijs, organisaties binnen

Heeft u hulp nodig tijdens
de coronacrisis? Er zijn
mensen in uw buurt die
willen helpen!
Er zijn allemaal mensen die in deze coronacrisis
hun handen uit de mouwen steken voor anderen
in hun buurt. In overleg met de gemeente, de
samenwerkende zorgorganisaties in de Hoeksche
Waard en het Rode Kruis heeft Welzijn Hoeksche
Waard alle inwonersinitiatieven op haar website
geplaatst. Er worden dagelijks nieuwe initiatieven aan
toegevoegd. Kijk voor het overzicht op
www.welzijnhoekschewaard.nl/coronacrisis.

Heeft u hulp nodig
tijdens de coronacrisis?
Boodschappen, een
praatje of iets anders?
Dan zijn er mensen in
uw buurt die u willen
helpen.
Ga naar

www.welzijnhw.nl

en kijk wat er in uw buurt gebeurt
of bel naar

088-7308900

Nieuwe noodverordening
veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid
Het kabinet heeft dinsdag 31 maart de maatregelen
ter voorkoming van de verspreiding van het
coronavirus verlengd tot en met 28 april. Aanvullend
daarop heeft de veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid vrijdag 3 april een nieuwe noodverordening
vastgesteld. Het is de vijfde noodverordening. De
vorige 4 noodverordeningen komen hiermee te
vervallen. Ga naar www.gemeentehw.nl/coronavirus
om de volledige noodverordening te lezen.

Natuurgebieden gesloten
Het kabinet heeft besloten dat alle corona
maatregelen in Nederland worden verlengd tot en
met dinsdag 28 april.

Geen bezoekers op Tiengemeten
Ook Natuurmonumenten volgt deze richtlijnen. Dit
houdt in dat de veerdienst tot en met 28 april geen
bezoekers toestaat op de pont om naar het eiland te
varen. Het bezoekerscentrum blijft gesloten en de
geplande excursies gaan niet door.

Natuurgebieden met vogelkijkhutten en
uitkijktorens ook gesloten
Ook andere natuurgebieden in de Hoeksche Waard
en op Goeree-Overflakkee zijn uit voorzorg gesloten.
Het gaat om de gebieden met vogelkijkhutten en
uitkijktorens. Daar is het lastig om 1,5 meter afstand te
houden om de verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan.

UWV opent NOW-loket
Werkgevers die in aanmerking willen komen
voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW) kunnen sinds maandag
6 april een aanvraag indienen bij UWV.

Werkgelegenheid behouden in moeilijke
tijden
De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk
werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke
tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent
omzetverlies over een periode van 3 maanden,
komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in
de loonkosten voor de maanden maart tot en met
mei, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon
doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal
90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en
evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste
instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent
van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in 3
termijnen betaald.

Checklist voor werkgevers
UWV verwacht werkgevers die een complete aanvraag
indienen binnen 2 tot 4 weken te kunnen uitbetalen.
‘Vaak zal het zelfs sneller gaan’, aldus Paling. ‘Van
belang is wel dat werkgevers de aanvraag in 1 keer
goed en volledig invullen.’ Om werkgevers daarbij
te helpen is op de website van UWV een checklist te
vinden met de benodigde gegevens.

Tienduizenden aanvragen per dag
UWV rekent op tienduizenden aanvragen per
dag. Paling: ‘We zijn daar op voorbereid. Mocht
de aanloop te groot worden, dan is er een soort
wachtrijmechanisme ingebouwd, waarbij mensen
gevraagd wordt het iets later nog eens te proberen.
Sowieso is het natuurlijk prettig als de aanvragen
een beetje gespreid binnenkomen. We hopen dat
werkgevers, indien mogelijk, daar rekening mee
willen houden. Niettemin, alles is in een recordtempo
neergezet. Dus het is onvermijdelijk dat we nog tegen
onvoorziene zaken en knelpunten aanlopen. Die
proberen we dan zo snel mogelijk op te lossen, maar
we vragen om begrip daarvoor.’

Dien nu uw aanvraag in:
Tijdelijke overbruggings
regeling zelfstandig
ondernemers (Tozo)
Vanaf vrijdag 3 april is het mogelijk om via het
Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente
Rotterdam de Tozo-regeling voor een uitkering
levensonderhoud en/of lening bedrijfskapitaal aan
te vragen. Het bureau voert deze regeling óók voor
gemeente Hoeksche Waard uit.

Ondernemers die acute financiële
problemen ervaren door de
coronamaatregelen kunnen mogelijk een
beroep op de Tozo-regeling doen
De aanvraag loopt via de website van RBZ. Ook vindt
u daar de meest actuele informatie en veelgestelde
vragen. Kijk op
www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz.
De Tozo-regeling vervangt de versnelde
aanvraagprocedure uitkering levensonderhoud van
RBZ. Heeft u tussen maandag 16 maart en vrijdag
3 april een aanvraag ingediend via de versnelde
procedure uitkering levensonderhoud? Dan hoeft u
géén nieuwe aanvraag te doen voor de Tozo-regeling.

Gemaakte kosten voor
evenementen vordert
gemeente niet terug
Op maandag 23 maart heeft het RIVM aangescherpte
maatregelen aangekondigd in verband met het
tegengaan van verspreiding van het coronavirus.
Een van de aangekondigde maatregelen is dat
bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Het college
besloot om subsidies voor evenementen die vanwege
de coronacrisis niet door kunnen gaan, niet terug te
vorderen. Verenigingen ontvangen hierover een brief
met informatie over de voorwaarden bij het niet terug
vorderen van de subsidie.

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

01-04-2020

Het bouwen van een schuilstal voor
paarden in een landelijk gebied gemeente,
Sectie C nr.1414 in Klaaswaal.

02-04-2020

34 in Numansdorp.
03-04-2020

SVHW neemt opnieuw maatregelen om inwoners
en bedrijven meer ruimte te geven om de lokale
belastingen te betalen, nu de inkomsten van velen
vanwege de corona-uitbraak onder druk staan.
Behalve dat ondernemers en zzp’ers om uitstel
van betaling kunnen vragen tot uiterlijk maandag
31 augustus, verstuurt SVHW in de maand april geen
verdere belastingaanslagen en geen aanmaningen of
dwangbevelen aan inwoners en bedrijven.
Afhankelijk van hoe lang de maatregelen rondom het
coronavirus duren, bekijkt SVHW maandelijks wat er
gedaan kan worden om de financiële lasten voor de
korte termijn te beperken.

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!
• Senior Planeconoom (36 uur)

Het bouwen van 31 woningen, Damgaarde
en Akkerdreven in Nieuw-Beijerland.

03-04-2020

Het moderniseren van het bijgebouw,
Schuringsedijk 146 in Numansdorp.

03-04-2020

Het plaatsen van een dakkapel,
Roerdompstraat 33 in Strijen.

03-04-2020

Het realiseren van een in-/uitrit, Groene
Kruisstraat 24 in Strijen.

03-04-2020

SVHW verstuurt geen
belastingaanslagen in april

Het bouwen van een woning, Paltrokmolen

Het verrichten van diverse
onderhoudswerkzaamheden aan de
woning, Bijl 12 in Oud-Beijerland.

04-04-2020

Het uitbreiden van de woning, Sectie S
nr. 146 in Strijen.

04-04-2020

Het wijzigen van de bestemming,
De Leeuw 1 in Zuid-Beijerland.

06-04-2020

Het bouwen van een landgoed,
Torensteepoldersekade 6 in Numansdorp.

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.

Vervolg

V E R V O L G
Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

02-04-2020

Het plaatsen van een informatiebord,
Rijksstraatweg ter hoogte van nr. 30, sectie
D nr. 612 i in Klaaswaal.

02-04-2020

Het uitbreiden van het gebouw, Randweg
35 in Oud-Beijerland.

02-04-2020

Het bouwen van een bedrijfsgebouw,
Nijverheidstraat 2a in Nieuw-Beijerland.

02-04-2020

Het bouwen van een woning, Dansersweg
1d in Klaaswaal.

06-04-2020

Het wijzigen van de gevel, Kooilandsedijk
35 in Strijen.

06-04-2020

Het dempen van de watergang tussen 2
percelen, Dorpsstraat 63 in Maasdam.

Beslistermijn verlengen
Datum verlen-

Zakelijke inhoud

ging
06-04-2020

Het transformeren van het pand naar

07-04-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Lisstraat 8 in
Oud-Beijerland.

Noodverordening en
mandaatbesluit
De voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
heeft op woensdag 1 april de volgende verordening
vastgesteld:
• Noodverordening ter voorkoming van verdere
verspreiding van het coronavirus/COVID-19.
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard heeft op dinsdag 31 maart het volgende
mandaatbesluit vastgesteld:
• Mandaat te verlenen aan de minister van
Infrastructuur en Waterstaat om namens onze
gemeente ontheffing te verlenen van het gebruik
van onze gemeentelijk weg door elektrische bussen
in combinatie met REA’s als onderdeel van het
traject Rotterdam-Ouddorp.
Bovengenoemd besluit vindt u terug op
www.gemeentehw.nl.
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

5 appartementen, Burgemeester de
Zeeuwstraat 20 in Numansdorp. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De
nieuwe beslisdatum wordt daardoor
10-05-2020.

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

02-04-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Ring 25 in
Puttershoek.

02-04-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Zeilmaker 56
in Oud-Beijerland.

03-04-2020

Het verwijderen en afvoeren
van asbesthoudende materialen,
John F. Kennedystraat 7 in Heinenoord.

03-04-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, van
Speijkstraat 16 in Oud-Beijerland.

06-04-2020

Het verwijderen en afvoeren van

Bekendmaking
Het college van B&W maakt bekend dat zij het
volgende heeft besloten:
• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken aan de Leeuwendaal, aan de zijkant
van de woning Munnikendijk 15 in Westmaas.
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende,
binnen een termijn van 6 weken, een schriftelijk en
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van B&W.

Vooraankondiging
voorbereiden
bestemmingsplan
‘Uitbreiding GoudswaardNoordoost’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt ter voldoening aan het bepaalde van
artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) bekend, dat het bestemmingsplan ‘Uitbreiding
Goudswaard Noord Oost’ wordt voorbereid.

asbesthoudende materialen, Brabersweg 3
in Mijnsheerenland.

Het bestemmingsplan heeft betrekking
op het perceel grond nabij de kerk aan de
Molendijk 84 in Goudswaard
Het perceel ligt in het verlengde van de Rietakker in
Goudswaard en betreft een vervolg op en afronding
van de eerder aangelegde uitbreidingswijk. Het
perceel is nu onbebouwd en wordt ingericht voor een
nieuwe woonwijk.

Deze bekendmaking is alleen een
vooraankondiging
Het is op dit moment nog niet mogelijk zienswijzen
tegen de op te stellen bestemmingsplannen naar
voren te brengen. Deze mogelijkheid bestaat pas later
in de procedure. Ook worden onafhankelijke instanties
nu nog niet in de gelegenheid gesteld om een advies
uit te brengen.
Als het bestemmingsplan in ontwerp gereed is, maken
wij dat bekend in deze gemeenterubriek en in de
Staatscourant. Daarbij informeren wij u over het ter
inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan
en de mogelijkheden voor het indienen van een
zienswijze.

Bekendmaking
Wet milieubeheer
• Op dinsdag 24 maart is een melding ontvangen
door Lagemaat Sloopwerken BV ingevolge artikel
4.1 van het ‘Besluit mobiel bouw- en sloopafval’
voor het plaatsen van een mobiele puinbreker aan
de Reedijk 7a in Heinenoord. De werkzaamheden
vinden plaats in de periode van dinsdag 24 maart
tot en met dinsdag 23 juni, gedurende maximaal 5
werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur.
• Op 31 maart is een melding ontvangen in het kader
van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. Het gaat
over het veranderen van de inrichting gelegen aan
de Molendijk 81A in Zuid-Beijerland. De verandering
betreft asbestsanering op diverse locaties binnen
de inrichting en de sloop en nieuwbouw van een
werkplaats/berging. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-20-370204.
• Op donderdag 2 april is een melding ontvangen
door Sando ingevolge artikel 4.1 van het ‘Besluit
mobiel bouw- en sloopafval’ voor het plaatsen
van een mobiele puinbreker op een locatie aan de
Middelsluissedijk Westzijde 28 in Numansdorp.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode
van maandag 20 april tot en met zondag 19 juli,
gedurende maximaal 1 werkdag van 07.00 tot 19.00
uur.
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

Nieuws uit de gemeenteraad
2 oordeelsvormende
vergaderingen op
dinsdag 21 april
Dinsdag 21 april om 19.00 uur vinden er 2 afzonderlijke
oordeelsvormende vergaderingen plaats. De ene

vergadering gaat over het domein Samenleving en
Bestuur. De andere vergadering gaat over het domein
Fysieke Leefomgeving.

www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Rechtstreekse
uitzendingen & geluidsverslagen of via
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.

De raads- en burgerleden vergaderen
digitaal

De stukken voor deze vergaderingen vindt u op
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Agenda’s en
vergaderstukken / 21 april 2020.

U kunt deze digitale vergaderingen volgen via

Spreekrecht
De gemeenteraad geeft inwoners de gelegenheid
om in te spreken over de agendapunten. Door het
digitaal vergaderen gaat dat anders dan u gewend
bent. U kunt nu uitsluitend schriftelijk gebruik maken
van het inspreekrecht. U kunt uw schriftelijke inspraak
tot uiterlijk maandag 20 april 09.00 uur mailen naar
griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam
en voor welk agendapunt uw inspraak geldt. De
griffie plaatst uw inspraak dan bij het betreffende
agendapunt.

De agenda voor beide vergaderingen is
als volgt:
Samenleving en Bestuur
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht burgers – Schriftelijke inbreng
4. Preventie en handhavingsplan Alcohol 2020-2023
5. Intrekken verordening kindgebonden financiering,
peuteropvang en voorschoolse educatie
6. Toetreding Goeree-Overflakkee bij RAD HW –
Wensen en bedenkingen
7. Normenkader

Contactgegevens en openingstijden
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

Fysieke Leefomgeving
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht burgers (schriftelijke)
4. Bespreken raadsinformatiebrieven
5. Bestemmingsplan De Waterborg te Puttershoek
6. Startnotitie vastgoed op orde
7. Discussienota integraal beleidsplan openbare
ruimte

Besluitvormende raadsvergadering
Na deze oordeelsvormende vergaderingen vindt de
besluitvormende raadsvergadering plaats op dinsdag
28 april. Dit wordt ook een digitale vergadering. In Het
Kompas van vrijdag 24 april vindt u meer informatie
over deze vergadering.

