
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

Tips voor het stoken van hout

Houtkachels zijn vervuilender dan eerst werd gedacht. 
Dit blijkt uit een nieuwe rekenmethode van het RIVM. 
Eerder werd gedacht dat houtkachels 11% van de 
totale hoeveelheid fijnstof uitstoten. Nu blijkt dat 23%.

Vaak zijn er nog veel vragen rondom het stoken 
van hout. Moet het schuifje van je kachel open of 
dicht? Leg je de kleine houtjes nu boven of onderop? 

En kun je stoken bij alle weersomstandigheden? 
Gemeente Hoeksche Waard krijgt ook vaak meldingen 
van overlast door rook en geur. Het stoken van 
hout is toegestaan, maar overlast willen we graag 
verminderen door voorlichting en tips te geven. 
Kijk voor alle stooktips en informatie om overlast te 
verminderen op onze website:   
www.gemeentehw.nl/houtstook.
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Aanvragen en  
vaststellen subsidie
Alle informatie en de 
aanvraagformulieren voor 
het subsidieproces 2022 
én de vaststelling van de 
subsidie 2020 kunt u vinden 
op www.gemeentehw.nl / 
Direct regelen / Belastingen & Subsidies.
Heeft u nog vragen? Mail ons dan via  
subsidie@gemeentehw.nl of bel 14 0186 of 
088 – 647 36 47.

Welke partij past bij u?
Op maandag 15, dinsdag 16 en 
woensdag 17 maart mogen 
we stemmen voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. Vindt 
u het lastig om een keuze 
te maken? Er zijn diverse 
websites die u op basis van 
stellingen helpen om te kijken waar uw 
politieke voorkeur ligt. Voorbeelden zijn 
Kieswijzer 2021 via  
www.welkepartijpastbijmij.nl of  
www.stemwijzer.nl van ProDemos. Maar 
er zijn online nog veel meer kies- en 
stemwijzers te vinden. Succes met het 
maken van uw keuze!

Houd het ventilatierooster
in huis open tijdens het stoken
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De temperatuur zakt, de houtkachel gaat aan. Wij verzamelden de beste stooktips. 
Zo beperkt u de rook en geur voor de buren en uzelf.

Houtkachel aan? 
8 tips voor minder rook en geur  

open

dicht

Het hout is droog als het gebarsten 
is of als de bast loslaat. 

Bij verbranding van geverfd, gelijmd of 
geïmpregneerd hout komen zware metalen 
vrij. Papier en karton zorgt voor veel rook.

De meeste mensen doen het nog 
andersom. Deze Zwitserse methode 
werkt beter: Zware houtblokken 
onderop, aanmaakblokje bovenop. 

Controleer regelmatig of u goed vuur hebt

Stook schoon, onbewerkt hout Leg het meest brandbare 
materiaal bovenop

Stook alleen droog hout 

15.5%

Laat de open haard of houtkachel uit 
bij windstil of mistig weer. Op zulke 
dagen blijft de rook hangen.

Dan heeft u ook minder kans 
op een schoorsteenbrand.

Het hout kan dan beter verbranden 
waardoor u minder schadelijke 
stoffen hebt.

Laat de schoorsteen 
elk jaar vegen

Zet de luchttoevoer in 
de kachel helemaal open

Sla soms een dagje over

Een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt 
bijna geen rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen en 
donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: 
zorg dan voor meer luchtaanvoer.

Het vuur kan dan lucht aantrekken en de rook 
kan via de schoorsteen afgevoerd worden. 



70plus? U kunt ook stemmen 
per brief
Iedereen van 70 jaar en ouder kan deze verkiezingen 
stemmen per brief. U krijgt in 2 postzendingen, 
met ongeveer een week er tussen, de volgende 
documenten toegestuurd:
• eerst de stempluspas.
Een week later volgen per post:
• de uitleg over het briefstemmen;
• het stembiljet;
• een envelop voor het stembiljet;
• een retourenvelop.

Stemmen per brief werkt als volgt:
• Vul het stembiljet in en stop deze in de 

briefstemenvelop.
• Stop deze envelop (met daarin dus het stembiljet) 

in de retourenvelop van de gemeente.
• Stop de stempluspas ook in de retourenvelop en 

plak deze dicht.
Let op: vergeet niet uw stempluspas in de 
retourenvelop erbij te doen. Als de stempluspas niet 
in de retourenvelop zit, telt uw stem helaas niet mee. 
Het stembiljet (in een envelop) en de stempluspas 
moeten dus allebei in de retourenvelop zitten.

Stuur uw retourenvelop op per post
Deze optie heeft onze voorkeur. U kunt de 
retourenvelop sturen naar: Gemeente Hoeksche 
Waard, t.a.v. team Verkiezingen, Postbus 2003, 3260 
EA Oud-Beijerland.
 
Let op: u moet er zelf voor zorgen dat de 
retourenvelop uiterlijk woensdag 17 maart per post 
door ons is ontvangen. Doe de brief dus op tijd op de 
post!

U kunt de retourenvelop ook inleveren
Dat kan alleen op het servicepunt Oud-Beijerland, 
W. van Vlietstraat 6 of op het servicepunt Maasdam, 
Sportlaan 22. Deze servicepunten zijn daarvoor 
geopend op 10 tot en met 12 maart en op 
15 en 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur.
 
Volgens de wet mag u uw briefstem ook op 
woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur inleveren. 
Wij vragen u echter dringend om hier geen gebruik 
van te maken. Op woensdag 17 maart verwachten 
wij namelijk extra drukte van kiezers die NIET de 
mogelijkheid hebben om per brief te stemmen. Op 
deze manier hopen we de toeloop van kiezers zoveel 
mogelijk te spreiden.

Wilt u liever naar het stembureau komen 
om daar te stemmen?
Dat kan ook. U bent welkom op maandag 15, 
dinsdag 16 of woensdag 17 maart 2021 in één van de 
stembureaus. Vergeet dan niet uw identiteitsbewijs, 
stempluspas en stembiljet mee te nemen.

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

09-02-2021 Het renoveren van de kapconstructie – 

Julianastraat 4 in Oud-Beijerland.

24-02-2021 Het kappen van 3 bomen - nabij 

Vincent van Goghplein in Oud-Beijerland.

24-02-2021 Het plaatsen van een aanbouw - 

Klipper 100 in Oud-Beijerland.

24-02-2021 Het bouwen van een carport - Akkerdreef 

21 in Nieuw-Beijerland.

24-02-2021 Het realiseren van een in-/uitrit - 

van Oldenbarneveldstraat 21 in  

Nieuw-Beijerland.

24-02-2021 Het wijzigen van de bestemming - 

Boonsweg 18b in Heinenoord.

25-02-2021 Het aanleggen van een persrioolleiding 

met open ontgraving - Reedijk t.h.v. 

nummer 23 in Heinenoord.

25-02-2021 Het plaatsen van een zwembadcontainer - 

Sluisendijk 33 in Heinenoord.

25-02-2021 Het realiseren van een in-/uitrit naar 

traforuimte cbc puttershoek - Weverseinde 

in Puttershoek.

25-02-2021 Het realiseren van een in-/uitrit - 

Karel Doormanstraat 20 in Oud-Beijerland.

26-02-2021 Het aanleggen van 2 dammen, een 

waterberging, lozing en het dempen 

van een sloot - Boendersweg 36 in 

‘s-Gravendeel.

26-02-2021 Het plaatsen van een beschoeiing - 

Munnikendijk 65 in Westmaas.

26-02-2021 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning - Weelsedijk 55 in 

Strijen.

27-02-2021 Het plaatsen van een veranda - 

Zwanenoord 25 in Numansdorp.

28-02-2021 Het aanbrengen van een beschoeiing - 

Wintertaling 12 in Numansdorp.

28-02-2021 Het dempen van een sloot - 

Schuringsedijk 136 in Numansdorp 

Sectie D 1538.

01-03-2021 Het bouwen van bedrijfsgebouw - Sikkel in 

Heinenoord.

01-03-2021 Het plaatsen van een dakkapel op het 

bedrijfspand - Smitsweg 1b in Klaaswaal.

01-03-2021 Het bouwen van een nokverhoging - 

Irisstraat 27 in Zuid-Beijerland.

01-03-2021 Het bouwen van twee bedrijfsgebouwen 

- Sectie H perceelnummer 1131 in 

Heinenoord.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

24-02-2021 Het bouwen van een vrijstaande woning - 

Paltrokmolen 26 in Numansdorp.

24-02-2021 Het uitvoeren van funderings 

herstelwerkzaamheden - Keizersdijk 81 in 

Strijen.

25-02-2021 Het bouwen van een woning en het maken 

van een uitweg - Schenkelhof 2 in Strijen.

25-02-2021 Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- 

en achterzijde van de woning - Gele lis 66 

in Puttershoek.

25-02-2021 Het bouwen van een berging naast de 

bestaande woning - Schouteneinde 61 in 

Puttershoek.

25-02-2021 Het plaatsen van een terreinafscheiding 

op het voorerf (legalisatie) - 

Ambachtsheerenlaan 9b in Numansdorp.

26-02-2021 Het bouwen van een carport -  

Oud-CromStrijensedijk WZ 41 f in 

Klaaswaal.

01-03-2021 Het aanleggen van een paddock - 

Sportlaan Sectie B nr. 3315 in Puttershoek.

01-03-2021 Het realiseren van een in- en uitrit - 

Irenestraat 22 in Nieuw-Beijerland.

01-03-2021 Het bouwen van een woning - Smalspoor 1 

in Nieuw-Beijerland.

01-03-2021 Het aanbrengen van een beschoeiing - 

Wintertaling 16 in Numansdorp.

02-03-2021 Het bouwen van een aanbouw - 

Roerdompweg 30 in Oud-Beijerland.

02-03-2021 Het wijzigen van het kozijn in de voorgevel 

- Bosschenhoek 25 in Oud-Beijerland.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

19-02-2021 Gewijzigde exploitatievergunning Happy 

foodbar, Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

Verleende DHW 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

19-02-2021 Gewijzigde Drank- en 

Horecawetvergunning Happy foodbar, 

Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

Vervolg

Op de stempluspas staat géén 
locatie van een stembureau 
vermeld. Dat komt omdat 
dit stembiljet erop gericht 
is om per post uw stem uit 
te brengen. Wilt u toch bij 
een stembureau gaan stemmen? 
Op www.gemeentehw.nl > Verkiezingen 
vindt u een overzicht van alle stembureaus 
en de dagen dat zij geopend zijn.

Er staan weer 
nieuwe vacatures op 
werkenbijdehw.nl!

•  Specialist publiekszaken
•  Operationeel leidinggevende  

Buitendienst Grijs



Overzicht collecte(s) 
komende periode(s)
Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u 
vinden op de website van het CBF  
www.wervingsrooster.cbf.nl.

Datum collecte Naam organisatie

08-03 tot en 

met 13-03-2021

Jantje Beton in alle dorpen van gemeente 

Hoeksche Waard.

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

24-02-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Munnikendijk 

49 in Westmaas.

25-02-2021 Het verwijderen en afvoeren 

van asbesthoudende materialen 

- Burgemeester Zahnweg 34 in 

Goudswaard.

25-02-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

John F. Kennedystraat 33 in Heinenoord.

01-03-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende golfplaten - 

Mozartstraat 40 in Numansdorp.

01-03-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Blaaksedijk 228 in Mijnsheerenland.

Vooraankondiging 
voorbereiden 
bestemmingsplan ‘Sportlaan 
Westzijde in Strijen’

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 ‘Sportlaan 
Westzijde in Strijen’ wordt voorbereid. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het 
perceel grond nabij de Sportlaan 5 in Strijen. Het 
perceel betreft een voormalige glastuinbouwlokatie 
met bedrijfswoning en agrarische gronden. Op het 
perceel worden woningen gebouwd. De bestaande 
bedrijfswoning blijft behouden en wordt omgezet 
naar een (burger) woning.

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.

Uitschrijvingen personen 

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

Naam Plaats Datum uitschrijving

V. Ursu Oud-Beijerland 12-02-2021

E. Biriuc Oud-Beijerland 12-02-2021

V. Danu Oud-Beijerland 12-02-2021

I. Miron Oud-Beijerland 12-02-2021

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 behande-
len 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.

Besluiten

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft het volgende besloten:

• Het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats 
op de Langeweg bij de verkeerslichten ter hoogte 
van de toegangsweg van de Koningshof in  
Oud-Beijerland.

• Het plaatsen van een fysieke hoogtebegrenzing 
voor het gemotoriseerd verkeer boven de rijbaan 
van de Heulbrug in Numansdorp.

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

Voorlopige voorziening
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.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze besluiten? Neem 
dan contact op met het team Openbare Ruimte via 
telefoonnummer 14 0186.

V E R V O L G



Nieuws uit de gemeenteraad

Gemeenteraad Hoeksche 
Waard, iets voor jou?
Wil je meer weten over de gemeenteraad en de 
lokale politiek? Of ben je benieuwd wat een raads- 
of burgerlid doet en of het misschien iets voor 
jou is? Meld je dan aan voor de  bijeenkomsten 
‘Gemeenteraad HW, iets voor mij ?’. Leuk als je er bij 
bent!

Voor wie zijn deze bijeenkomsten? 
De bijeenkomsten ‘Gemeenteraad HW, iets voor 
mij?’ zijn voor mensen die meer willen weten over de 
gemeenteraad. Daarnaast voor mensen die misschien 
actief willen worden in de politiek, maar nog niet 
precies weten wat raadswerk inhoudt. Iedereen is 
welkom. Meedoen is gratis! Je kan zelf bepalen welke 
avonden je deel wilt nemen.

Waar gaan de bijeenkomsten over?
Wat doet de gemeenteraad eigenlijk? Welke plek heeft 
de gemeente(raad) in het bestuur van Nederland? Hoe 
werkt de besluitvorming binnen de gemeenteraad? 
Hoe heb je als inwoner invloed? En wat doet een raads- 
of burgerlid nu precies?

Op deze vragen krijgen deelnemers aan de 
bijeenkomsten antwoord. Ook kun je ervaren hoe 
het is om te debatteren en ontmoet je raads- en 
burgerleden uit Hoeksche Waard. 

Wanneer zijn de bijeenkomsten?
De bijeenkomsten zijn digitaal ingepland (via Teams) 
en vinden plaats op:  

van 19.30 tot 21.30 uur - Leren
Informatie over het openbaar bestuur in Nederland, 
het gemeentebestuur Hoeksche Waard, college- 
gemeenteraad, fracties, coalitie-oppositie.

van 19.30 tot 21.45 uur - Ervaren
Met een groepje deelnemers ga je als fictieve fractie  
debatteren over een fictief onderwerp. Je krijgt hierbij 
ook tips en tricks.

om 19.30 uur - Kijken 
Raadsvergadering volgen

om 19.30 uur - Ontmoeten
Kennismaken met politieke partijen in de Hoeksche 
Waard.Kijk voor het programma op 

www.gemeentehw.nl/bestuur-organisatie/
gemeenteraad/nieuws/

Hoe kan ik me aanmelden om toegang te 
krijgen tot de bijeenkomsten? 
Meld je aan door een mail te sturen naar  
griffie@gemeentehw.nl. Dit e-mailadres kun je ook 
gebruiken als je meer informatie wilt. 

Wij ontmoeten je graag bij ‘Gemeenteraad HW, iets 
voor mij?’. Tot dan!

Gemeenteraad Hoeksche Waard

Wat vindt de gemeenteraad 
van de voorstellen van het 
college? Kijk mee!
Aankomende week geeft de raad zijn mening. Dat 
gebeurt op dinsdagavond 9 maart in 2 vergaderingen 
die gelijktijdig plaatsvinden. Beide vergaderingen zijn 
vanwege coronamaatregelen digitaal. U kunt ze live 
digitaal volgen vanaf 19.30 uur. Wij heten iedereen van 
harte welkom!

Oordeelsvormende 
vergadering ‘Fysiek domein 
/ Bestuur en middelen’
In deze bijeenkomst praat de raad over: 
• 3 bestemmingsplannen;
• aanscherping van de positionering 

gebiedsmarketing Hoeksche Waard;
• het normenkader van de jaarstukken 2020;
• het 3e steunpakket Coronacompensatie. 

Coronacompensatie 3e steunpakket
Gemeente Hoeksche Waard ontving van het Rijk in 
2020 al 2 keer extra geld om tegemoet te komen aan 
de financiële gevolgen van de coronamaatregelen. 
Inmiddels heeft de gemeente een 3e steunpakket 
ontvangen. Het college stelt de raad voor om dit 
steunpakket beschikbaar te stellen voor de dekking 
van extra uitgaven (of vermindering van inkomsten) 
in 2021 als gevolg van corona. Het college stelt voor 
om dat onder meer te besteden aan re-integratie van 
mensen in de bijstand, extra kosten verkiezingen en 
aan cultuur. 

Oordeelsvormende 
vergadering ‘Sociaal domein 
/ Duurzaamheid / Economie’
In deze bijeenkomst geeft de raad zijn mening 
over ‘Ambachtscentrum samen Circulair’, de nota 
van uitgangspunten Transitievisie Warmte en het 
huisvestingsplan onderwijs 2021-2024. 

Huisvestingsplan Onderwijs
De gemeente Hoeksche Waard ziet onderwijs-
huisvesting als een belangrijke voorwaarde voor 
goed onderwijs. In het Huisvestingsplan staan de 
kaders waarbinnen de gemeente, samen met de 
schoolbesturen, de komende jaren wil investeren in 
de huisvesting van het (speciaal) basisonderwijs en het 
(speciaal) voortgezet onderwijs. Wat vindt de raad van 
dit plan en het hiervoor benodigde budget? Luister en 
kijk mee op dinsdag 9 maart aanstaande.

Vergadering online volgen

U kunt de oordeelsvormende vergaderingen van 
dinsdag 9 maart live online volgen via  
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 9 maart, 
daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Social media
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

 gemeenteraadHW

 @gemeenteraadHW

 @GemeenteraadHW

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


