
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

Beeldende voorstelling 
Sint Elisabethsvloed
Vrijdag 19 november is het 600 jaar geleden dat 
de Sint Elisabethsvloed de graafschappen Zeeland 
en Holland overspoelde. Na deze natuurramp is de 
Hoeksche Waard ontstaan, zoals we dat nu kennen. 
Vanaf september herdenkt gemeente Hoeksche 
Waard deze watersnoodramp met onder meer een 
bijzondere theatervoorstelling voor de scholen. 

De voorstelling ‘Inspecteur S en de grote doorbraak’, 
is een spannende ‘whodunnit’, speciaal gemaakt 
voor de bovenbouw door poppenspeler Martin 
Soeters. Gemeente Hoeksche Waard biedt deze 
voorstelling aan in samenwerking met Theaterbureau 
Frijns. CmK verzorgt de educatielessen hierbij. 
Een voorstelling is te boeken voor € 50,- per klas. 
Geschikt voor groep 5 tot en met 8. Aanmelden kan 
via de website van Stichting Beeldend Jeugdtheater: 
beeldendjeugdtheater.nl/index.php/inspecteur-s-en-
de-grote-doorbraak.

Dag van de Architectuur: 
klimaat-adaptief bouwen
Komend weekend viert Nederland de Dag van 
de Architectuur. Dit jaar staat in het teken van 
‘Architectuur en Klimaat’. Ook in de Hoeksche Waard 
zijn slimme klimaatoplossingen in gebouwen en de 
buitenruimte om wateroverlast en oververhitting 
tegen te gaan en meer groene plekken te maken. 
Gemeente Hoeksche Waard heeft RoosRos 
Architecten gevraagd om vrijdag 18 juni voor 1 dag ons 

Instagramaccount (#gemeentehw) over te nemen. Zij 
vertellen dan meer over klimaat-adaptief ontwerpen 
en laten 3 voorbeelden zien in de Hoeksche Waard. 
Volgt u dit alles mee op ons Instagramaccount?

Wadi’s
Een bijzonder voorbeeld van inspelen op overmatige 
regenval, zijn de wadi’s bij het nieuwbouwproject 
Wonen aan de Kreek in Nieuw-Beijerland (zie foto). 
In het speelveld met kuilen en veel groen spelen 
kinderen, maar het is ook een slimme oplossing voor 
wateroverlast. Als het heel hard regent, stroomt het 
water in de kuilen. Dat voorkomt overstroming van de 
straten. Het water zakt weer langzaam in de grond en 
vult zo het grondwaterpeil weer aan. 

Klimaat-adaptief bouwen
Er wordt ook meer klimaat-adaptief gebouwd. In het 
nieuwbouwproject Immanuëlhof in ’s-Gravendeel 
wordt regenwater afgevoerd naar het nabij gelegen 
natuurgebied, alle woningen zijn zogenoemde 
nul-op-de-meter-woningen en zijn gasloos. Ook 
het toekomstige nieuwbouwproject Tienvoet in 
Heinenoord krijgt allerlei slimme klimaatoplossingen. 

Wilt u meer weten over wonen in de Hoeksche Waard 
en klimaat-adaptief bouwen? Kijk op  
www.gemeentehw.nl/woningbouwprojecten en  
www.gemeentehw.nl/klimaatadaptatie.

Ouderenmishandeling 
voorkomen
Afgelopen dinsdag was het de Internationale dag 
tegen Ouderenmishandeling. Een dag die in het leven 
is geroepen om wereldwijd aandacht te vragen voor 
dit onderwerp, want ouderenmishandeling komt te 
veel en overal voor. Bijna altijd zijn de slachtoffers 
ouderen die afhankelijk worden van extra hulp of 
zorg en in de meeste gevallen gaat het om financieel 
misbruik. 

Vermoed u ouderenmishandeling?
In Nederland hebben jaarlijks ongeveer 120.000 
mensen te maken met ouderenmishandeling. In onze 
regio wordt samengewerkt om ouderenmishandeling 
te voorkomen en te stoppen. Mensen die een 
vermoeden hebben, of gewoon advies willen, kunnen 
altijd terecht bij hun huisarts of bij het wijkteam 
Hoeksche Waard, www.wijkteamhw.nl / 088 – 123 
99 25. Zij hebben de kennis in huis om te adviseren 
en in gesprek te gaan met een oudere, of om 
beschermingsbewind in te schakelen. 

Ook kan bij Veilig Thuis, hét aanspreekpunt als het 
gaat om financieel misbruik en ander huiselijk geweld, 
anoniem advies worden ingewonnen. Kijk voor meer 

informatie op www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl of bel 
0800-2000, want alleen samen kunnen we financieel 
misbruik stoppen.

Digitale bijeenkomst 
zonnepark Heinenoord
Woensdagavond 7 juli houdt gemeente Hoeksche 
Waard een digitale bijeenkomst voor alle inwoners 
van Heinenoord. Tijdens deze bijeenkomst informeren 
wij de aanwezigen over de stand van zaken van een 
zonnepark in de polder De Buitenzomerlanden in 
Heinenoord. Ook horen wij vooral graag wat iedereen 
vindt van een zonnepark op deze plek.

De bijeenkomst van woensdag 7 juli is de eerste 
stap die we met elkaar nemen om te kijken wat 
de mogelijkheden zijn. In september en oktober 
verwachten we meer bijeenkomsten te organiseren 
om met inwoners van Heinenoord in gesprek te gaan. 
Het doel is om te kijken of we samen een aantal 
voorwaarden en uitgangspunten kunnen opstellen, 
die ervoor zorgen dat het zonnepark gerealiseerd kan 
worden op een manier, die aansluit bij de wensen en 
verwachtingen van inwoners. De uitkomsten van de 
bijeenkomsten betrekt de gemeente bij het nemen 
van een besluit over het vervolgproces. 

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst
Aanmelden voor de online bijeenkomst kan 
via het digitale formulier op gemeentehw.nl/
zonneparkheinenoord. U kunt zich van vrijdag 18 juni 
tot en met zondag 4 juli aanmelden. Uiterlijk op 
dinsdag 6 juli ontvangt u van ons per e-mail de link 
naar de digitale bijeenkomst. De avond begint om 
19.00 uur en we sluiten uiterlijk om 20.45 uur af. 

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de gemeentelijke 
projectleider Alex Lagerwaard via telefoonnummer 
14 0186 (algemeen) / 088 - 647 14 34 (direct) of via 
e-mail alex.lagerwaard@gemeentehw.nl. Kijk voor 
meer informatie over het project op gemeentehw.nl/
zonneparkheinenoord. 

Nieuwsbrief De Buitenzomerlanden
Voor alle ontwikkelingen die spelen in de polder 
De Buitenzomerlanden verspreiden wij een digitale 
nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur dan een e-mail naar  
ondersteuningpro@gemeentehw.nl. Heeft u 
geen internet? Meld u zich dan telefonisch aan via 
088 - 647 25 34. U krijgt dan een papieren exemplaar 
toegezonden.

I N F O R M A T I E 18 juni
2021



Webinar over geluid 
windpark Oude Maas
Renewable Energy Factory (REF) houdt op woensdag 
30 juni een webinar over geluid in relatie tot 
windparken. De webinar start om 19.30 uur. 

We houden deze webinar om inwoners te informeren 
en naar aanleiding van verschillende vragen. Tijdens 
de webinar krijgt u informatie over de afstand van de 
windmolens tot de woningen en hoe zich dit verhoudt 
tot de hoeveelheid geluid die wordt veroorzaakt. 
Daarnaast is er gelegenheid om uw vragen over dit 
onderwerp te stellen. 

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? 
Stuur dan een e-mail aan  
ondersteuningpro@gemeentehw.nl. Geef hierin aan 
dat u wilt deelnemen aan de webinar over geluid en 
gezondheid op woensdag 30 juni. U ontvangt dan 
uiterlijk op maandag 28 juni van ons een e-mail met de 
link naar de webinar.

Meer informatie over geluid en 
gezondheid?
De afgelopen weken is daarom samen met de GGD 
een webpagina met informatie over dit onderwerp 
gemaakt. U vindt de informatie op gemeentehw.nl/
windparkoudemaas.

Aan weerszijden van de Heinenoordtunnel komen 5 
windturbines van 187 meter hoog.  Dit najaar start de 
bouw. Er vinden nu voorbereidende werkzaamheden 
plaats. Windpark Oude Maas is een initiatief van Eneco 
en Renewable Energy Factory (REF).

Werkzaamheden 
kruising Polderlaan
Van donderdag 24 juni 07.00 uur tot zaterdag 26 juni 
22.00 uur, wordt de kruising in de Polderlaan in Oud-
Beijerland (nabij de EGHW) opnieuw verharden.

Mogelijke overlast
De aannemer is voornemens de werkzaamheden 
in 1 weekeinde uit te voeren, en werkt daarom in 
de nachten door. Verkeer in en uit Poortwijk blijft 
mogelijk via de fietspaden. Fietsverkeer wordt 
omgeleid. Wij vragen omwonenden de kruising in dat 
weekeinde zoveel mogelijk te ontwijken en de wijk in- 
of uit te gaan via de noordzijde (Rotonde 2000).

Heeft u vragen?
Neem voor vragen over het werk, opmerkingen 
over de uitvoering of klachten, contact op 
met de omgevingsmanager van dit project via 
telefoonnummer 0186 – 69 25 04 of via e-mailadres 
info@jderegt.nl. Buiten werktijd wordt het 
telefoonnummer doorgeschakeld.

Gratis BoekStartkoffertje 
voor kinderen

Zaterdag 19 juni is de eerste Landelijke BoekStart Dag. 
Een mooi moment om lid te worden van Bibliotheek 
Hoeksche Waard. Wist u dat kinderen die als baby zijn 
voorgelezen, later beter zijn in taal? En samen een 
boekje lezen de band met uw baby versterkt? U kunt 
dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. 

Om dat te stimuleren, ontvangen alle Hoeksche 
Waardse ouders met kinderen van ongeveer 3 
maanden een brief van de gemeente met een 
waardebon voor een BoekStartkoffertje. In dit 
koffertje zitten onder meer 2 leuke babyboekjes. Zo 
kunt u al vroeg beginnen met verhaaltjes vertellen en 
plaatjes aanwijzen. Daarnaast kan de baby gratis lid 
van de bibliotheek worden. Dit lidmaatschap is gratis 
totdat uw kind 18 jaar wordt. 

Bezoek 1 van de vestigingen van 
Bibliotheek Hoeksche Waard
Ga met uw waardebon naar de dichtstbijzijnde 
vestiging van Bibliotheek Hoeksche Waard, maak uw 
baby lid en ontvang het gratis BoekStartkoffertje. 
En als u bij de bibliotheek bent, bezoek dan gelijk de 
babyhoek en bekijk welke leuke, nieuwe boekjes u en 
uw baby nog meer kunnen ontdekken! 

Ter gelegenheid van de Landelijke BoekStart Dag 
rijdt, op zaterdag 19 juni, het bibliotheek autootje 
volgeladen rond met deze vrolijke BoekStartkoffertjes. 
U kunt ook dan langskomen:
• Bibliotheek Oud-Beijerland Centrum, parkeerplaat 

van 10.00 tot 11.00 uur
• Bibliotheek ’s-Gravendeel, parkeerplaats van 

12.00 tot 13.00 uur
• Bibliotheek Numansdorp, parkeerplaats van 

14.00 tot 15.00 uur

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op  
www.bibliotheekhoekschewaard.nl. 
Op donderdag 24 juni kunt u ook deelnemen aan de 
digitale ouderavond, van 19.00 tot ongeveer 19.45 
uur, voor ouders die willen weten hoe je voorleest aan 
baby’s. 

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. 

Vervolg

maandag 

5 juli

19.30 - 21.00 uur 

deelname is online 
na aanmelding

Tweede online bijeenkomst maandagavond 5 juli 
Op maandagavond 5 juli organiseren we een tweede inwonersbijeenkomst 
van 19.30 tot 21.00 uur over de Transitievisie Warmte in de Hoeksche 
Waard. Deze avond delen wij de eerste uitkomsten van de modelanalyse 
voor aardgasalternatieven met u. Deze analyse geeft een eerste richting 
voor de mogelijke duurzame alternatieven voor aardgas in de verschillende 
wijken en dorpen van de Hoeksche Waard. Ook hoort u hoe deze 
resultaten vervolgens omgezet kunnen worden naar de uitvoering. En u 
hoort wat u nu al kunt doen om u voor te bereiden en te komen tot een 
aardgasvrij gebouw.

U bent van harte uitgenodigd
Wilt u vóór vrijdag 2 juli via www.gemeentehw.nl/transitievisiewarmte 
laten weten of u aanwezig bent?

De Transitievisie Warmte
Wij zijn trots op onze groene en open Hoeksche Waard. Waar het fijn wonen, 
werken en recreëren is. En daar moeten we zuinig op zijn. Daarom volgen wij het 
landelijke Klimaatakkoord en gaan we voor een klimaatneutrale Hoeksche Waard 
in 2050. Dit betekent dat alles wat we hier doen geen negatief effect meer heeft 
op het klimaat. Om dit te bereiken werken we vanuit het programmaplan 
Duurzaamheid aan verschillende trajecten zoals ook de Transitievisie Warmte.

We werken gezamenlijk stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving 
In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk 
in 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Hiervoor onderzoeken we eerst per 
wijk of dorp wat de mogelijkheden zijn als duurzaam alternatief voor aardgas. En 
in welke wijken we voor 2030 het beste kunnen starten met een wijkaanpak. 
De uitkomst hiervan komt in de ‘Transitievisie Warmte’. Vervolgens wordt 
gezamenlijk per wijk en dorp een concrete uitwerking gemaakt in een ‘Wijk- / 
Dorpuitvoeringsplan’. Zo werken we gezamenlijk stap voor stap toe naar een 
aardgasvrije omgeving. 

Heeft u vragen of opmerkingen? 
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 
08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 - 647 36 47 of e-mailadres 
duurzaamheid@gemeentehw.nl. Wij helpen u graag! 

Kijk ook op www.gemeentehw.nl/transitievisiewarmte. Daar vindt u 
meer informatie over de energietransitie, een link naar de online 
bijeenkomst van 13 januari, een terugblik op de online dorpsbijeenkomsten, 
de online bijeenkomst met ondernemers en de online bijeenkomst met 
maatschappelijke organisaties gehouden in maart en april en een 
animatievideo over de Transitievisie Warmte.

Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.

Met vriendelijke groet,

Huibert Steen
wethouder Duurzaamheid

Uitnodiging tweede 
online bijeenkomst
De Transitievisie Warmte: gezamenlijk 
werken we stap voor stap toe naar een 
aardgasvrije omgeving in 
de Hoeksche Waard

Meer informatie en aanmelden, 
scan de QR code



Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

09-06-2021 Het uitbreiden van een kantoor - 

Zuidoordseweg 6 in Goudswaard. 

(Z/21/101271)

10-06-2021 Het bouwen van 6 woningen - Achterstraat 

in Strijen. (Z/21/101717)

10-06-2021 Het bouwen van een bedrijfspand - Reedijk 

in Heinenoord. (Z/21/101689)

10-06-2021 Het aanbrengen van 1 openslaande deur 

- Huizingastraat 32 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/101529)

11-06-2021 Het aanleggen van een extra steiger 

voor 23 ligplaatsen - Nieuwendijk 4 in 

Goudswaard. (Z/21/101896)

11-06-2021 Het plaatsen van een tijdelijke woonunit - 

Damgaarde Kavel 28 in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/101859)

11-06-2021 Het plaatsen van stellingen - Newtonstraat 

8 in Numansdorp. (Z/21/101881)

11-06-2021 Het bouwen van een aanbouw 

- Munnikendijk 28 in Westmaas. 

(Z/21/101799)

11-06-2021 Het aanleggen van een in/uitrit - 

Jasmijnstraat 10 in Puttershoek. 

(Z/21/101900)

11-06-2021 Het tijdelijk demonteren en terugplaatsen 

van de fietsenstalling - nabij Molendijk 

en A29 in Numansdorp Sectie D 906. 

(Z/21/101902)

11-06-2021 Het verbouwen van het kantoorpand 

tot bedrijfswoning - Energieweg 25a in 

Numansdorp. (Z/21/101757)

12-06-2021 Het verlengen van de dakopbouw - 

Stravinskypad 39 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/101922)

13-06-2021 Het verhogen van de kap - Karel 

Doormanstraat 80 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/101990)

13-06-2021 Het vervangen van de kozijnen en 

voordeur - Strijensedijk 18 in Mookhoek. 

(Z/21/101970)

14-06-2021  het aanbrengen van witte dakcoating 

- Noordster 10 in Puttershoek. 

(Z/21/102230)

15-06-2021 Het bouwen van een fietsenstalling in de 

voortuin - Ranonkelstraat 12 in  

Oud-Beijerland. (Z/21/102311)

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

08-06-2021 Het bouwen van een vrijstaande woning 

- Sproeipad 1 in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/097952)

09-06-2021 Het bouwen van 2 Tiny houses als 

dakopbouw - Ooststraat 6 (a en b) in  

Oud-Beijerland. (Z/21/084930)

09-06-2021 Het bouwen van een bedrijfsloods voor 

het vestigen van een hoveniersbedrijf - 

Weelsedijk 61c in Strijen. (Z/21/087123)

09-06-2021 Het plaatsen van een mantelzorgwoning 

en verkrijgen ontheffing voor wonen - 

Stougjesdijk 82 in Westmaas. (Z/21/093734)

10-06-2021 Het plaatsen van een tijdelijke woning 

(maximaal 3 jaar) - Ambachtsheerenlaan 9t 

in Numansdorp. (Z/21/097719)

11-06-2021 Het splitsen van het pand en legaliseren 

van de woning - Mollekade 1a in 

Heinenoord. (Z/21/095830)

11-06-2021 Het bouwen van een woning - Eerste 

Kruisweg 17c (Sectie G nr. 752) in  

Oud-Beijerland. (Z/21/090223)

14-06-2021 Het vervangen van 3 fiets- en 

voetgangersbruggen en 4 vlonders - 

diverse locaties in Nieuw-Beijerland, 

Klaaswaal en Strijen. (Z/21/097919)

14-06-2021 Het bouwen van een aanbouw - 

Appelgaard 28 in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/093041)

14-06-2021 Het plaatsen van camerabewaking op 

6 locaties op bedrijvenpark Hoeksche 

Waard - nabij Rooischaar 6 in Heinenoord. 

(Z/21/095618)

14-06-2021 Het bouwen van een woning - Wintertaling 

15 in Numansdorp. (Z/21/090571)

15-06-2021 Het bouwen van een woning en het 

maken van een uitweg - De Roolaan 1 in 

Westmaas. (Z/21/093244)

Beslistermijn verlengen

Datum verlen-

ging

Zakelijke inhoud

14-06-2021 Het tijdelijk (10 jaar) plaatsen van 2 

blokhutten - Sassedijk 6 (kadastraal perceel 

T 363 nabij de jachthaven) in Strijensas. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De 

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

28-07-2021. (Z/21/093957)

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

10-06-2021 Het slopen van de woning - Zinkweg 201 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/101646)

10-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Pinksterbloemstraat 39 in Klaaswaal. 

(Z/21/101700)

11-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudend materiaal - Boerderijweg 

34 in Oud-Beijerland. (Z/21/101917)

11-06-2021 Het verwijderen van golfplaten schuurdak - 

Pinksterbloemstraat 37 in Klaaswaal. 

(Z/21/101725)

13-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Prinses Beatrixstraat 40 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/101977)

14-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Vlietstraat 8 

in Klaaswaal. (Z/21/102193)

14-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Arie 

van Drielstraat 10 in Puttershoek. 

(Z/21/102069)

15-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Nieuwegeer 

31 in Mijnsheerenland. (Z/21/102325)

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

21-06  tot en 

met 26-06-2021

Maag Lever Darm Stichting in alle dorpen 

van gemeente Hoeksche Waard.

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
Op maandag 29 maart zijn gegevens ontvangen 
in het kader van het ‘Activiteitenbesluit 
milieubeheer’. Het gaat over het veranderen van een 
vuurwerkverkooppunt, gelegen aan de Zinkweg 95 in 
Oud-Beijerland. De verandering betreft het opslaan 
van pyrotechnische artikelen (maximaal 50 kg NEM) 
in bufferbewaarplaats 1. De melding is afgehandeld 
onder zaaknummer Z-21-388944.

Meer informatie? 
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid via het 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.

Jaarstukken 2020

Dinsdag 6 juli behandelt de gemeenteraad van 
gemeente Hoeksche Waard de Jaarstukken 2020 van 
de gemeente Hoeksche Waard. De jaarstukken 2020 
liggen er inzage in het gemeentehuis Oud-Beijerland 
en kunt u bekijken via www.gemeentehw.nl (onder 
‘Bestuur & Organisatie / Direct regelen & Informatie / 
Financiën’).

V E R V O L G



Nieuws uit de gemeenteraad

Wilt u (in)spreken?  
De raad luistert!
Dinsdagavond 22 juni 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 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 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 & 
middelen’
Als eerste staat een presentatie over het 
agendapunt Keuzenota Beleid accommodaties & 
maatschappelijke activiteiten op de agenda. Verder 
kunt u in deze bijeenkomst onder meer inspreken op 
4 bestemmingsplannen en de meerjarenprognose 
Grondexploitaties. Heeft u op donderdag 17 juni 
niet kunnen inspreken over de Jaarstukken 2020, de 
Zomerrapportage 2021 en de Perspectiefnota 2022? 
Vanavond staan deze stukken op de agenda en heeft u 
nogmaals  de mogelijkheid om in te spreken. 

Beeldvormende bijeenkomst 
‘Sociaal Domein, 
Duurzaamheid & Economie’
In deze bijeenkomst kunt u inspreken op de uitwerking 
van het programmaplan Duurzaamheid. 

Duurzaamheid
Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad het 
programmaplan Duurzaamheid vastgesteld. Daarin 
staat dat de Hoeksche Waard in 2040 energieneutreaal 
is, in 2050 100% circulair en volledig klimaatadaptief. 
Ten slotte moet het programmaplan Duurzaamheid 
zorgen dat de Hoeksche Waard in 2050 veerkrachtige 
ecosystemen heeft. De uitwerkingen van het 
programmaplan en de uitvoeringsprogramma’s staan 
nu op de agenda. Hierin staat beschreven wat de 
gemeente wil gaan doen de komende jaren. 

Op deze avond zijn er presentaties over 
3 uitvoeringsprogramma’s: Hoeksche Waard richting 
energieneutraal, Circulaire economie, Klimaatadaptatie, 
de uitvoeringsagenda Biodiversiteit en de leidraad 
Communicatie & participatie Duurzaamheid.

Bijeenkomsten online volgen

U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag 
22 juni live online volgen via 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 gemeentehw.nl/agendas-en-
vergaderstukken. Klik op datum 22 juni, 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 niet-
geagendeerde onderwerpen. 

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

Op de volgende 3 manieren kunt u dinsdag 22 juni uw 
stem laten horen:

 U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij 
uw mail uiterlijk dinsdag 22 juni om 12.00 uur via 
griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw 
naam en het onderwerp waarop u inspreekt

 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 21 juni 12.00 uur contact opnemen met 
de griffie via griffie@gemeentehw.nl? 

 Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken?  Dan 
kunt u op dinsdag 22 juni 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 22 juni 
12.00 uur aan ons doorgeven via  
griffie@gemeentehw.nl of via 088 - 647 18 74?

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




