I N F O R M AT I E

Gemeentenieuws
Ontwikkelingen rondom
het coronavirus
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:
• Laatste nieuws
• Informatie voor werkgevers en ondernemers
• Informatie voor scholen en kinderopvang
• Informatie voor (sport)verenigingen
• Dienstverlening gemeente
• Zorgverlening in de Hoeksche Waard
• Coronavirus: wat kunt u zelf doen?
• Regionale informatie
• Landelijke informatie

een extra mogelijkheid voor advies in het geval van
huiselijk geweld en kindermishandeling.

te weinig bergruimte en maken de ventilatie en
verwarmingsinstallatie erg veel lawaai.

Online bereikbaarheid

Energiekosten

De Veilig Thuis-organisaties maken zich, zeker ook
in deze tijd van de coronamaatregelen, zorgen over
slachtoffers van huiselijk of seksueel geweld of
kindermishandeling, die niet zelf in staat zijn om te
bellen omdat bijvoorbeeld de pleger hen voortdurend
in de gaten houdt. Zeker nu iedereen meer met elkaar
in huis zit. Daarom is er gestart met het verbeteren
van de online bereikbaarheid en is de chatfunctie
toegevoegd.

Ook het inpandige zwembad kampt met te weinig
bergruimte. Maar belangrijker nog, de uitgave voor
energiekosten is niet meer van deze tijd. Daarom
krijgt het zwembadbassin een isolatielaag en worden
de zwembadinstallaties gemoderniseerd. Verder
gaan de gedachten uit naar onder meer het plaatsen
van warmtepompen voor de energievoorziening,
zonnepanelen, ventilatie met warmteterugwinning
en aanbrengen van ledverlichting in het gehele
sportcentrum.

100 procent anoniem
De chat is bedoeld voor mensen die zelf te maken
hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling
maar ook voor omstanders die zich zorgen maken. Het
chatten met Veilig Thuis kan 100 procent anoniem, het
chatgesprek is niet te herleiden naar een persoon. Via
de chat kan overigens geen officiële melding worden
gedaan. Daarvoor zijn meer gegevens nodig. Tijdens
het chatten kan Veilig Thuis (als dat gewenst is) wel
helpen bij het formuleren van een melding, waarbij
acties om het geweld te stoppen altijd in afstemming
worden gedaan.

Bereikbaarheid chat en telefoonnummer

Riool verstopt? Pas op
met wie u in zee gaat!
Bent u op zoek naar een loodgieter of een
ontstoppingsbedrijf? Let dan goed op met wie u
zakendoet. Het is de laatste tijd helaas meerdere
malen voorgekomen dat inwoners een onverwacht
hoge rekening moesten betalen voor dit soort
werkzaamheden. In plaats van een paar honderd euro
moesten zij meer dan € 1.600 betalen. Zoeken via
een zoekmachine op het internet levert niet altijd het
meest deskundige of goedkoopste bedrijf op. Er wordt
geadverteerd met lage voorrijkosten en ze doen zich
voor alsof ze een betrouwbare lokale partij zijn. Maar
uiteindelijk krijgen mensen een hele hoge rekening
gepresenteerd én is vaak het probleem niet opgelost.
Kiest u voor een (lokale) ondernemer, benader deze
dan altijd via zijn eigen website of rechtstreekse
telefoonnummer.

Wat moet u doen bij een verstopping van
het riool?
In eerste instantie is het goed om na te gaan of de
verstopping op uw eigen terrein zit. Zit het probleem
voorbij de erfscheiding of weet u niet zeker of dat
het geval is? Neem dan contact op met de gemeente.
Kijk voor meer informatie op www.gemeentehw.nl >
Riolering aansluiting en storing.

Chatten met Veilig Thuis
Sinds mei vorig jaar kun je chatten met alle 26 Veilig
Thuis-organisaties in Nederland. De chatfunctie geeft
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Woon je in de Hoeksche Waard? Dan kun je op de
website Veilig Thuis Zuid-Holland terecht met vragen
over huiselijk geweld en kindermishandeling. Via deze
site kun je ook gebruik maken van de chat. De chat
is bereikbaar op alle werkdagen van 09.00 tot 17.00
uur. Het landelijke telefoonnummer 0800 – 2000 voor
advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen per
week operationeel.

Modern vernieuwd
sportcentrum voor Strijen

Volgend jaar gaat de in 1973 gebouwde sporthal
in Strijen op de schop. Ook het naastgelegen, ruim
30 jaar oude, zwembad krijgt dan een grondige
opknapbeurt. Wanneer alles volgens planning
verloopt heeft Strijen vanaf 2023 weer een modern
sportcentrum, dat aan alle hedendaagse wensen en
eisen voldoet.

Tribunes
De sporthal wordt intensief gebruikt door
diverse basisscholen, een korfbalvereniging,
badmintonvereniging, volleybalvereniging en gymclub.
De bijna 50 jaar oude sporthal aan de Sportlaan
in Strijen, is nodig aan renovatie toe. Zo staan
onder meer de tribunes te dicht op het speelveld,
waardoor de sporthal dus eigenlijk te klein is. Is er

Na de renovatie heeft het gedateerde gebouw zowel
aan de binnen- als buitenkant weer een moderne
uitstraling.

Campagne Aandacht voor
elkaar
Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze
vrije tijd en het contact met familie en vrienden. En we
moeten volhouden, want het einde is nog niet in zicht.
Daar hebben we elkaar hard bij nodig. We willen de tijd
nemen om nog meer aandacht voor elkaar te hebben
en stil te staan bij elkaars verdriet, teleurstelling en
onzekerheid. Daarom startte op dinsdag 6 oktober de
campagne Aandacht voor elkaar.

Doe ook mee
Op de website www.aandachtvoorelkaar.nl staan
alle bijzondere activiteiten en ideeën bij elkaar. Kijk
hoe u mee kunt doen en hoe u een activiteit kunt
aanmelden.

Militaire oefeningen
februari
Het Ministerie van Defensie heeft gemeente Hoeksche
Waard op de hoogte gebracht van een aantal militaire
oefeningen die volgende week en de week erna
plaatsvindt in de Hoeksche Waard.

Koninklijke Landmacht – 1 tot en met
5 februari
Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 februari
trainen militairen van de Koninklijke Landmacht een
oefenscenario op (voornamelijk) een tweetal schepen
aan de oostkant van het eiland. Hierbij wordt het (vaar)
verkeer niet gehinderd. De oefeningen vinden overdag
en ’s avonds plaats tot uiterlijk 22.30 uur. Er wordt
getraind met het schieten met losse flodders. Dat
kan klinken als geweerschoten, maar is ongevaarlijk.
Mocht er onverhoopt schade ontstaan door deze
oefening? Meld dit dan onder vermelding van de
militaire eenheid (zoals kenteken voertuig, datum en
tijd, plaats, soort schade enzovoort) aan: Sectie Claims
Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA
Utrecht. Het ministerie is telefonisch te bereiken
via telefoonnummer 030 - 218 04 20 of via e-mail
jdvclaims@mindef.nl.

Bekendmakingen

Tijdens deze oefeningen (die tot uiterlijk 22.30
uur duren) wordt onder meer getraind met het
verplaatsen van troepen en het vliegen bij duisternis.
Tijdens de trainingen in duisternis gebruiken de
bemanningen geavanceerde nachtkijkers (Night
Vision Goggles of NVG) om in het donker goed te
kunnen zien. Daarmee beoefenen ze onder andere het
navigeren en vliegen op lage hoogte. Het vergt veel
oefening om goed en veilig met NVG te werken. Er
wordt getraind met het schieten van ‘losse flodders’
door eenheden vanuit de helikopter. Dit is geen echte
munitie en het is ongevaarlijk. Dit kan klinken als
geweerschoten.

Alle vluchten worden zorgvuldig
voorbereid
Dat is belangrijk voor alle vliegende eenheden van
Defensie, maar ook voor de omgevingen waarin
Defensie oefent. Defensie spreidt vliegbewegingen
zoveel mogelijk over de diverse oefengebieden in
Nederland om het geluid en de belasting voor de
leefomgeving te spreiden. Operationele maar ook
klimatologische omstandigheden kunnen ervoor
zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf
aangekondigd. Het kan zijn dat er toch overlast/hinder
wordt ondervonden. Eventuele meldingen kunnen
worden ingediend via het online klachtenformulier
op www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-enschadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier. Op
www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen leest u meer
informatie over vliegbewegingen en trainingen. U
kunt de actuele vliegbewegingen over helikopters ook
volgen via twitter: @dhcluchtmacht.

Het realiseren van een in- en uitrit bij
een weide - Sectie E 225 Hoek kromme
Elleboog Hoekschedijk in Puttershoek.

Awb Bekendmakingen

26-01-2021

Het realiseren van een opbouw Westvoorstraat 10 in Oud-Beijerland.

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.

Rectificatie
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

15-01-2021

Ontwikkeling appartementen op
locatie voormalig bedrijfspand –
Schouteneinde 54 Puttershoek. Er is
geen aanvraag ontvangen voor het
adres Schouteneinde 54 in Puttershoek.
Wanneer er wel een aanvraag ontvangen

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

wordt, wordt dit gepubliceerd.
15-01-2021

Ontwikkeling zonnepark Heinenoord
– Polder Kooimansland Heinenoord.
Er is geen aanvraag ontvangen voor

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

20-01-2021

Het bouwen van een erker met luifel

Heinenoord. Wanneer er wel een aanvraag

aan de voorzijde van een bestaande

ontvangen wordt, wordt dit gepubliceerd.

de ontwikkeling van een zonnepark bij

tussenwoning - Van Almondestraat 3 in

Koninklijke Luchtmacht – 4 en 11 februari
Op donderdag 4 en donderdag 11 februari
worden vanaf vliegbasis Gilze-Rijen met 2 Cougar
transporthelikopters van de Koninklijke Luchtmacht,
in samenwerking met collega’s van de Koninklijke
Landmacht, oefeningen uitgevoerd in de omgeving
van Numansdorp. Deze oefeningen vinden plaats in
het kader van de Mission Qualification Training (MQT).
Bij het succesvol afronden van de MQT zijn vliegers
gekwalificeerd om missies in binnen- en buitenland uit
te voeren. Normaal gesproken wordt de MQT in het
buitenland uitgevoerd. Door de coronapandemie vindt
het deze keer plaats in Nederland.

26-01-2021

Goudswaard.
20-01-2021

Het bouwen van een woning Ambachtsheerenlaan 20 in
Zuid-Beijerland.

20-01-2021

Het plaatsen van een dakkapel aan de
zijkant van de woning - Groeneweg 16b in

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

20-01-2021

Het bouwen van een vrijstaande
woning - Raadhuislaan 8a (kavel 57) in

Numansdorp.
20-01-2021

Het wijzigen van het kozijn - Israëlsdreef 2
in Oud-Beijerland.

21-01-2021

22-01-2021

22-01-2021

20-01-2021

20-01-2021

21-01-2021

- Molendijk 88 in Oud-Beijerland.
21-01-2021

Het afwijken van het bestemmingsplan om
een permanente woonfunctie toe te staan,

Alexanderstraat 7 in ‘s-Gravendeel.

- Vlietkade 12 in Oud-Beijerland.

Het vervangen van de handelsreclame

21-01-2021

WZ 51 in Numansdorp.
Het aanvragen van een in- en uitrit Nijverheidstraat 2a in Nieuw-Beijerland.

Het bouwen van een woonhuis met inrit Schuringsedijk 1a in Numansdorp.

21-01-2021

Het realiseren van een inrit - Burgemeester
Zahnweg 52 in Goudswaard.

Het wijzigen van de kopgevel en het
sauzen van de woning - Middelsluissedijk

24-01-2021

Het renoveren van de voegen in de zijgevel

Het realiseren van een dakopbouw -

Heinenoord.

23-01-2021

Het plaatsen van beschoeiing Paltrokmolen 7 in Numansdorp.

t.b.v. de geldautomaat - Reedijk 8 in

22-01-2021

Het verbouwen van de woning - Prinses
Irenestraat 4 in Oud-Beijerland.

Het plaatsen van een gedenkteken Zinkweg 320 in Oud-Beijerland.

22-01-2021

Mijnsheerenland.

het plaatsen van 2 dakkapellen Wintertaling 6a in Numansdorp.

Het bouwen van een woning
- Raadhuislaan 8 (kavel 58) in

het plaatsen van een dakkapel - Oudendijk
64 in Goudswaard.

22-01-2021

20-01-2021

Het realiseren van een erfafscheiding Ambachtsheerenlaan 1 A in Numansdorp.

22-01-2021

Mijnsheerenland.

21-01-2021

Het plaatsen van een dakopbouw Constantijnstraat 28 in ‘s-Gravendeel.

25-01-2021

Het realiseren van een woning - Kolonel 4
in Numansdorp.

Het bouwen van een schuur - Gatsedijk 50
in Maasdam.

24-01-2021

Het realiseren van een carport - Vliet 45 in
Maasdam.

25-01-2021

Het bouwen van een woning - Sectie E
perceelnummer 934 in Mijnsheerenland.

25-01-2021

Het realiseren van een dakopbouw op de
garage en carport - Oostdijk 275 in
Oud-Beijerland.

25-01-2021

Het tijdelijk plaatsen van een stacaravan Ambachtsheerenlaan 1b in Numansdorp.

26-01-2021

Het realiseren van een constructie
groenvoorziening - Prins Clausstraat 10 in
Strijen.

Vervolg

V E R V O L G

Beslistermijn verlengen

21-01-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Azaleastraat

Datum verlenging
25-01-2021

15 in Oud-Beijerland.

Zakelijke inhoud
22-01-2021

Het verwijderen en afvoeren van

Het bouwen van 21 rijwoningen en 6

asbesthoudende materialen - Kwartelstraat

tweekappers - Akkerdreven, fase 2 in

14 in Strijen.

Nieuw-Beijerland. De beslistermijn wordt
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid

22-01-2021

asbesthoudende materialen -

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum

Leerambachtstraat 41 in ‘s-Gravendeel.

wordt daardoor 08-03-2021.

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

22-01-2021

Standplaatsvergunning tot 1 januari

Het verwijderen en afvoeren van

25-01-2021

Het verwijderen en afvoeren
van asbesthoudende materialen
- Burgemeester Zahnweg 34 in
Goudswaard.

26-01-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Emmastraat
2 in Heinenoord.

2031 voor de verkoop van kaas, zuivel en
kruidenierswaren op iedere dinsdag van

26-01-2021

Het verwijderen en afvoeren van

07.00 tot 13.00 uur op de parkeerplaats

gevelpanelen - Beneden Molendijk 9a tot

aan de Gravin Sabinastraat in

en met 21a in Oud-Beijerland.

Zuid-Beijerland.

Wet op de Kansspelen
Verzonden d.d.
26-01-2021

Zakelijke inhoud
Vergunning voor het aanwezig hebben
van 2 kansspelautomaten in Café den Boer
Hoeve aan de Stougjestijk 289 in
Oud-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.

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

20-01-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Narcisstraat
35 in ‘s-Gravendeel.

20-01-2021

Besluiten
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het volgende besloten:
• om voor de ingang van woongebouw Zijdewinde
102 tot en met 144 in Puttershoek een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te
richten;
• om op het parkeerterrein aan het Abraham
Kuyperhof ter hoogte van huisnummer 15 in
Heinenoord een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken in te richten;
• om voor de ingang van woongebouw D aan
de Koningsdreef in Oud-Beijerland een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te
richten;
• Op de Havenweg in Klaaswaal de maximum
snelheid van 50 km/u naar 30km/u te verlagen;

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.

Besluit
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het volgende besloten:
• Het realiseren van een wegversmalling in de
rijbaan ter hoogte van huisnummers 10 en 12 aan
de Sportlaan te Maasdam, waarbij de voorrang is
geregeld door middel van de RVV verkeersborden
F05 en F06. Verkeer komend vanaf de N217 zal
voorrang moeten verlenen aan verkeer komend
vanaf de Lageweg.
• Het realiseren van een voetgangersoversteekplaats
ter hoogte van de huisnummers 18 en 20 aan
de Sportlaan te Maasdam door middel van
het aanbrengen van zebramarkering en RVV
verkeersborden L02.

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Torenlaan 12
in Zuid-Beijerland.

bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten
minste de naam en het adres van de indiener, de
datum van het bezwaarschrift, de gronden van het
bezwaar, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar zich richt en een telefoonnummer
waarop de indiener overdag bereikbaar is, zodat wij
de indiener kunnen uitnodigen voor een informeel
gesprek. Voor de wijze waarop het bezwaarschrift
wordt behandeld, verwijzen wij belanghebbenden
naar de website: www.gemeentehw.nl.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 6
weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift
indienen bij het college van Hoeksche Waard. Het

Belanghebbenden kunnen, als onverwijlde spoed
dat – gelet op betrokken belangen – vereist,
eveneens een voorlopige voorziening vragen bij
de Voorzieningenrechter van de rechtbank in
Rotterdam. Belanghebbenden kunnen ook digitaal
een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moeten belanghebbenden wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde
site voor de precieze voorwaarden.
Nadere informatie over dit besluit kan worden
ingewonnen bij team Openbare Ruimte, telefoon
14 0186.

Vastgestelde beleidsregel
De burgemeester van gemeente Hoeksche Waard
heeft op dinsdag 22 december onderstaande
beleidsregel vastgesteld:
• Handhavingsmatrix Horeca Hoeksche Waard;
Bovengenoemde beleidsregel is te raadplegen via de
website www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Vastgestelde regeling
De Raad van gemeente Hoeksche Waard heeft op
dinsdag 26 januari onderstaande regeling vastgesteld.
• Klachtenregeling gemeente Hoeksche Waard 2021;
Bovengenoemde regeling is te raadplegen via de
website www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Nieuws uit de gemeenteraad
Wilt u (in)spreken?
De raad luistert
Op dinsdagavond 2 februari heeft de raad
vanaf 19.30 uur gelijktijdig 2 ‘beeldvormende
bijeenkomsten’. Tijdens deze bijeenkomsten is niet
de raad aan het woord, maar inwoners, instellingen
of bedrijven die graag het woord tot de raad willen
richten over een bepaald thema. De raad luistert
en kan vragen stellen. Op deze manier helpt u de
gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van
zaken die spelen in de gemeente Hoeksche Waard.
Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje
‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomsten live online volgen?
Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomsten
online volgen’.

Beeldvormende bijeenkomst ‘Fysiek
domein / Bestuur en middelen’
In deze bijeenkomst kunt u inspreken op twee
bestemmingsplannen, kredietvoorstel huisvesting
buitendienst en op het onderwerp Achtervang
overeenkomst HW wonen. NL Delta houdt een
presentatie.

Nationaal Park NL Delta
NL Delta is een programma dat staat voor de
ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid
in het dynamische deltagebied van de Biesbosch tot
voorbij de Haringvlietdam. Het bureau NL Delta zet
zich in voor het oprichten van een nationaal park
voor dit gebied. Omdat de Hoeksche Waard binnen
dit (mogelijke) nationale park valt, wordt de raad
regelmatig op de hoogte gehouden van de stand
van zaken. Op 2 februari houdt bureau NL Delta een
presentatie over de voortgang.

Beeldvormende bijeenkomst Sociaal
Domein / Duurzaamheid en Economie
In deze bijeenkomst kunt u inspreken op de

onderwerpen ‘Ambachtscentrum Samen circulair, op
de verordening jeugdhulp gemeente HW 2021 en
op het rapport van de Rekenkamer Gemeente HW
energieneutraal in 2040?

Ambachtscentrum Samen circulair
De stichting Samen circulair wil een circulair
ambachtscentrum oprichten dat in 2023
kostendekkend moet zijn. In dit centrum staat
producthergebruik centraal. Onnodig weggooien van
grondstoffen en materialen wordt voorkomen door
een kringloopwinkel, een werkplaats, de milieustraat,
ondernemers en onderwijs met elkaar te verbinden.
De raad wordt gevraagd om voor maximaal €75.000,garant te staan voor een extra subsidie aan de
stichting.

Bijeenkomsten online volgen
U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op 2 februari
live online volgen via https://www.gemeentehw.nl/
rechtstreekse-uitzendingen-en-geluidsverslagen. De
uitzendingen beginnen om 19.30 uur.
De gehele agenda en de stukken voor deze
bijeenkomsten vindt u op
www.gemeentehw.nl/agendas-en-vergaderstukken.
Klik op datum 2 februari 2021, daar vindt u de 2
bijeenkomsten.

Inspreken
Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te
vormen over de onderwerpen kunt u gebruik maken
van het inspreekrecht. U kunt ook inspreken over nietgeagendeerde onderwerpen.

Postadres
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
14 0186 | 088 - 647 36 47
info@gemeentehw.nl
www.gemeentehw.nl
06 - 10 63 54 21

U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de
vergadering vanuit huis. U heeft dan wel
een ipad, laptop of computer nodig met
camera en geluid. Verder is het nodig
om het programma Microsoft Teams
te downloaden en te installeren. Kiest
u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk
maandag 1 februari 12.00 uur contact opnemen met
de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
Kunt u niet schriftelijk of digitaal
inspreken? Dan kunt u op 2 februari
om 19.30 uur naar het gemeentehuis
in Oud-Beijerland komen. Hier wordt
u geholpen met het inspreken. Kiest u
hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag
2 februari 12.00 uur aan ons doorgeven via
griffie@gemeentehw.nl of via 088-647 1847?
Wat is en wat doet de gemeenteraad Hoeksche
Waard? Welke onderwerpen bespreekt de
gemeenteraad deze week? Hoe komt u in contact met
raadsleden? U krijgt antwoord op deze én nog veel
meer andere vragen via de social mediakanalen van
gemeenteraad Hoeksche Waard.

Volg ons op

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie
van de gemeenteraad, griffie@gemeentehw.nl of
088 - 647 18 74.

gemeenteraadHW

Op de volgende 3 manieren kunt u op 2 februari uw
stem laten horen:

@GemeenteraadHW

Contactgegevens en openingstijden
Bezoekadressen
Kijk op www.gemeentehw.nl

U kunt schriftelijk inspreken; graag
ontvangen wij uw mail uiterlijk dinsdag
2 februari om 12.00 uur via
griffie@gemeentehw.nl. Vermeld
daarbij uw naam en het onderwerp
waarop u inspreekt

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

@gemeenteraadHW

