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

Afsluiting Middelsluissedijk
Oostzijde in Numansdorp
Vanaf maandag 19 tot en met vrijdag 23 juli wordt
de Middelsluissedijk Oostzijde, in Numansdorp,
afgesloten tussen 7.00 en 16.00 uur.

Panoramafoto’s van
gemeente
De mensen van Cyclomedia Technology B.V. rijden van
augustus tot en met oktober met speciaal uitgeruste
voertuigen door de gemeente om 360 graden
panoramafoto’s vanaf de openbare weg te maken.
Deze foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens,
zoals herkenbare gezichten, op grond waarvan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing is.
Cyclomedia heeft een gerechtvaardigd belang om
persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel
6.1 sub f AVG. De verwerkingsdoeleinden betreffen
de registratie en verwerking van straatfoto’s in een
database om deze foto’s – onder strenge voorwaarden
– ter beschikking te stellen aan publieke en private
organisaties.

Gebruik van foto’s

Laatste gratis
cadeaubonnen van € 44
Bent u eigenaar van een koopwoning in de Hoeksche
Waard en wilt u graag besparen op energie? Dat
kan ook al met kleine, slimme aanpassingen in huis
zoals ledlampen, timerschakelaar of radiatorfolie. U
bespaart direct op de energierekening en verhoogt
uw woonplezier. Om u hierbij te helpen, kunt u nog
tot en met augustus eenmalig een gratis cadeaubon
aanvragen van € 44. U besteedt deze in de webshop
van het Regionaal Energieloket. Vraag de cadeaubon
aan via www.regionaalenergieloket.nl (op=op).
Huurt u een huis? Houd dan onze berichtgeving in
de gaten, vanaf het najaar komen de cadeaubonnen
speciaal voor huurders beschikbaar.

De foto’s worden gebruikt ten behoeve van inspectie
en beheer van de buitenruimte, visuele ondersteuning
bij de implementatie en uitvoering van wetgeving,
ontwikkeling van ruimtelijke plannen, voorbereiding
van werkzaamheden in de openbare ruimte en
andere (maatschappelijke) belangen. Cyclomedia
maakt herkenbare personen en kentekens van
auto’s onherkenbaar. De geblurde opnamen worden
door Cyclomedia bewaard zolang als nodig is om te
voldoen aan de doeleinden van verwerking en om te
kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen
met afnemers. Cyclomedia heeft een Functionaris
Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te
houden op de toepassing en naleving van AVG, die
bereikbaar is via onderstaande contactgegevens.

Meer informatie
Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage,
rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of
het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen
met: Cyclomedia Technology B.V., postbus 2201, 5300
CE Zaltbommel of privacy@Cyclomedia.com. U heeft
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op
www.Cyclomedia.com/nl/privacy-statement.

Afsluiting Dorpsstraat in
Maasdam
Vanwege hijswerkzaamheden wordt op donderdag
15 juli, tussen 07.00 en 16.00 uur, de Dorpsstraat in
Maasdam afgesloten. Omleidingen worden ter plaatse
met borden aangegeven.

14 juli
2021

Er staan weer
nieuwe vacatures op
werkenbijdehw.nl!
• Servicedeskmedewerker ICT
• Gastvrouw/gastheer HW Café

Nieuw model Nederlandse
identiteitskaart
Vanaf maandag 2 augustus komt er een nieuw model
van de Nederlandse identiteitskaart. Deze ID-kaart
bevat 2 vingerafdrukken van de kaarthouder en
een QR-code met het Burgerservicenummer (BSN).
Voor het nieuwe model van de identiteitskaart moet
het computersysteem worden aangepast. Vanaf
donderdag 29 juli tot en met zondag 1 augustus kunt
u daarom geen afspraak maken om een paspoort of
identiteitskaart aan te vragen of te verlengen.

Denkt u graag mee
met de gemeente?
Gemeente Hoeksche Waard nodigt
inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties uit, mee te
denken over de participatievisie waar zij op dit
moment aan werkt. Een participatievisie beschrijft
de betrokkenheid van inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties bij plannen
en projecten van de gemeente. U kunt via een
enquête aangeven wat u graag terug wilt zien in
de participatievisie.
Wat zijn dan uw wensen?
De gemeente is benieuwd op welke manier
mensen willen meedenken over plannen en
projecten van de gemeente en over bepaalde
beslissingen die de gemeente neemt. Sommige
mensen denken graag vanaf het begin mee
over plannen. Anderen vinden dat inwoners
de gemeente ook van advies mogen voorzien
omdat zij veel kennis hebben over een bepaald
onderwerp. En er zijn mensen die liever pas
meedoen met een project als de uitvoeringsfase
van start gaat.
Online enquête participatievisie
Denkt u graag mee? Wilt u graag invloed
uitoefenen op ons beleid? Wilt u graag
meebeslissen? Vul dan onze enquête in. Dat kan
via www.gemeentehw.nl/enquete. De enquête
loopt tot en met donderdag 12 augustus.

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.

07-07-2021
08-07-2021

Ontvangen d.d.
03-07-2021

08-07-2021

08-07-2021

09-07-2021

Het aanvragen van een
omgevingsvergunning leegstaand

09-07-2021

05-07-2021

- Wintertaling 21 in Numansdorp.

zondag 19 september voor Zomermarkt

(Z/21/096446)

Heinenoord, parkeerterrein van de Witte

Het vergroten van de aanbouw - Lijster 15a

Markt - Boonsweg 28 in Heinenoord.

Het plaatsen van magazijnstellingen

09-07-2021

Het bouwen van een woning - Damgaarde 7

05-07-2021
06-07-2021
06-07-2021

06-07-2021

Het bouwen van een woning - Paltrokmolen

Datum

Het plaatsen van een dakkapel -

verlenging

Kwartelstraat 29 in Strijen. (Z/21/105265)

06-07-2021

08-07-2021

07-07-2021

Het bouwen van een carport - Groeneweg 4

Datum collecte

Naam organisatie

in Puttershoek. (Z/21/101176)

12-07-2021 tot

Erasmus MC Foundation TourforLive in

en met 17-07-

de volgende dorpen: ‘s-Gravendeel,

2021

Numansdorp, Puttershoek en Zuid-

voortuin - Julianastraat 43a en 43b in Oud-

van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt

Beijerland. (Z/21/105530)

daardoor 22-08-2021. (Z/21/097742)

Het vergroten van de woning - Cornelis

(Z/21/105716)
08-07-2021

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

29-06-2021

Exploitatievergunning voor Poké & Zo
Oud-Beijerland B.V. - Scheepmakershaven 2
in Oud-Beijerland.

30-06-2021

en zuidvruchten in de periode van 20 juli

09-07-2021

2021 tot en met 19 juli 2031 van 08.00 uur

Het bouwen van een woning - Wintertaling
7 in Numansdorp. (Z/21/106009)
Het tijdelijk plaatsen van een zendmast

tot 17.00 uur - De Zomp in Numansdorp.
30-06-2021

09-07-2021

Het verplaatsen van het chauffeursgebouw
- Reedijk 6 in Heinenoord. (Z/21/105974)

09-07-2021

Het wijzigen van het brandcompartiment

Wes-Voorstraat 22-23 in Oud-Beijerland.
06-07-2021

09-07-2021

Het plaatsen van een tijdelijke zendmast.

07-07-2021

Zakelijke inhoud

03-07-2021

Het slopen van kassen en loodsen -

Vuurwerkboerderij op 29, 30 en 31
december - Middelsluissedijk OZ 23 in
Numansdorp.
07-07-2021

Het wijzigen van het gebruik en het

in Goudswaard van woensdag 21 tot en

plaatsen van een uitgifteraam - Kerkstraat 1

met vrijdag 23 juli - Dorpsstraat 15 in

in Strijen. ( Z/21/085804)

Goudswaard.

05-07-2021
05-07-2021

’t Hoekie aan de Emmastraat 10 in

Goudswaard. (Z/21/101896)

Heinenoord.

07-07-2021

Vergunning voor het organiseren van Road
2 Rotterdam, 20 kilometer, op zondag 1

Het renoveren van de gevel - Kerkstraat 11

augustus van 08.00 uur tot 12.00 uur bij

in Strijen. (Z/21/096319)

atletiekvereniging Spirit - Langeweg 14 in
09-07-2021

Exploitatievergunning voor Eeterij de Blaek
- Blaaksedijk Oost 12 in Heinenoord.

Het bouwen van een vlonder boven de

Het bouwen van een woning - Wintertaling

Verleende Alcoholwet vergunningen/
ontheffingen

17 (kavel K52) in Numansdorp.

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

(Z/21/096761)

29-06-2021

Drank- en Horecawetvergunning

Het bouwen van 7 woningen - Berkenlaan

voor Poké & Zo Oud-Beijerland B.V. -

2b t/m 2h in Klaaswaal. (Z/21/097499)

Scheepmakershaven 2 in Oud-Beijerland.

Het bouwen van een aanbouw met luifel Bosweg 13 in Strijen. (Z/21/097959)

05-07-2021

Sloopmelding waterschapshuisje Schouteneinde 66 in Puttershoek.
(Z/21/105304)

06-07-2021

Het verwijderen van asbesthoudend
vloerzeil - Waterstal 1 in Oud-Beijerland.
(Z/21/105419)

06-07-2021

Het verwijderen van muren t.b.v. de keuken
- Mariniersweg 2 in Oud-Beijerland.
(Z/21/105460)

07-07-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Polderdijk 31
in Maasdam. (Z/21/105740)

07-07-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Molendijk 3 in

Oud-Beijerland.

Het bouwen van een bedrijfspand - nabij

Klaaswaal. (Z/21/096856)

06-07-2021

09-07-2021

1h in Strijensas. (Z/21/098383)

slootkant - Oud-Cromstrijensedijk OZ 40 in
06-07-2021

Exploitatievergunning voor Cafetaria

voor 23 ligplaatsen - Nieuwendijk 4 in

Sikkel 16 in Heinenoord. (Z/21/095591)
05-07-2021

07-07-2021

Sportlaan 5 in Strijen. (Z/21/105124)

Vergunning voor het organiseren van

05-07-2021

Het bouwen van een woning - Havenstraat

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

een Vakantie Bijbel Club voor kinderen

05-07-2021

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.

Vuurwerkverkoopvergunning voor de

Zakelijke inhoud

Het aanleggen van een extra steiger

Bezwaar maken

de Zinkweg 95 in Oud-Beijerland.

Besluit d.d.

05-07-2021

Besluiten

Vuurwerkverkoopvergunning voor de
Vuurwerkreus op 29, 30 en 31 december -

(Z/21/106085)

Verleende omgevingsvergunningen

Wijziging exploitatievergunning voor Café
de Pitbox aan Voorstraat 18 de in Piershil.

07-07-2021

- Rustenburgstraat 2a in Puttershoek.
(Z/21/106012)

Exploitatievergunning voor Diggels
Oud-Beijerland B.V. Het Postkantoor -

- Sectie D nr.5763 in Oud-Beijerland.
(Z/21/106088)

Vergunning verleend voor het innemen van
een standplaats voor de verkoop van noten

Het opknappen van de kade - Lageweg 9 in
Maasdam. (Z/21/105813)

09-07-2021

Het vergroten van het hoofdgebouw en

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2

Het plaatsen van een dakkapel -

Beijerland.

Zakelijke inhoud

Het plaatsen van een fietsenbox in de

Zweedsestraat 20 in ‘s-Gravendeel.

Blaek - Blaaksedijk Oost 12 in Heinenoord.

website van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl

in Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt

(Z/21/105461)

Alcoholwetvergunning voor Eeterij de

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de

nr. 1217 in Heinenoord. (Z/21/105555)

- Mariniersweg 2 in Oud-Beijerland.

Hoekie -de Emmastraat 10 in Heinenoord.
07-07-2021

Het bouwen van een vrijstaande woning -

realiseren van een aanbouw - Zinkweg 29

Het verwijderen van een muur t.b.v. keuken

Alcoholwetvergunning voor Cafetaria ’t

(Z/21/099478)

Het bouwen van een bedrijfspand - Sectie H

(Z/21/105429)

de Pitbox - Voorstraat 18 de in Piershil.
07-07-2021

woning - Nieuwestraat 88 in Strijen.

Beslistermijn verlengen

28 in Numansdorp. (Z/21/105330)

de Wittstraat 51 in Numansdorp.

Wijziging Alcoholwetvergunning voor Café

Overzicht collecte(s)
komende periode(s)

Het verduurzamen en isoleren van de

in Nieuw-Beijerland. (Z/21/105317)
05-07-2021

06-07-2021

Het uitbreiden van de woning - Ben

Kapitein 1 in Numansdorp. (Z/21/097980)

schoolgebouw - Graaf van Egmondstraat 46
in Oud-Beijerland. (Z/21/105279)

zondag 18 juli, zondag 22 augustus en

(Z/21/101881)

Het plaatsen van beschoeiing -

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet op

Het plaatsen van een beschoeiing

- Newtonstraat 8 in Numansdorp.

(Z/21/105164)
05-07-2021

Oud-Beijerland.
01-07-2021

(Z/21/099533)

Het bouwen van een aanbouw -

Middelsluissedijk WZ 34 in Numansdorp.

de West-Voorstraat 22-23 in

Goerionpad 38 Oud-Beijerland.

(Z/21/105108)
04-07-2021

Oud-Beijerland B.V. - Het Postkantoor aan

in Maasdam. (Z/21/097403)
08-07-2021

Drank- en Horecawetvergunning Diggels

Het plaatsen van een wegschuifbare
‘s-Gravendeel. (Z/21/099870)

Zakelijke inhoud
Emmastraat 3 in Oud-Beijerland.

30-06-2021

11 in Heinenoord. (Z/21/102347)
balkonbeglazing - Fonteinkruid 9 in

08-07-2021

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

Het verhogen van de nok - Doormanstraat

Oud-Beijerland. (Z/21/105641)
09-07-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Rozenlaan 5
in Numansdorp. (Z/21/106089)

Vervolg

V E R V O L G
Ontwerpbestemmingsplan
‘Polderweg 10
Mijnsheerenland’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan
‘Polderweg 10 Mijnsheerenland’ met bijbehorende
stukken ter inzage legt.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in het saneren van
kassen en de bouw van 2 woningen.

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
(Wet geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting
op de gevels van de 2 nieuw te bouwen woningen
niet voldoet aan de grenswaarde van 48 dB uit de Wet
geluidhinder. De overschrijding wordt veroorzaakt
door het verkeer op de Blaaksedijk en Polderweg. Het
college heeft het voornemen om hiervoor een hogere
waarde geluid (53 dB) vast te stellen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Polderweg 10
Mijnsheerenland’, het ontwerpbesluit hogere waarden
(Wet geluidhinder) en alle bijlagen liggen met
ingang van donderdag 15 juli tot en met woensdag
25 augustus ter inzage. U kunt de stukken bekijken
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
de IMRO-code: NL.IMRO.1963.BPPWEG10MHL20ON01). Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien?
Maak dan een afspraak met met Roxanne Muller via
telefoonnummer 088 - 647 11 19.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk)
indienen tijdens de periode dat de stukken ter
inzage liggen. Het indienen van een zienswijze
per e-mail is niet mogelijk. Uw zienswijze tegen
het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan:
Gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard,
postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan
‘Polderweg 10 Mijnsheerenland’. Uw zienswijze tegen
het ontwerp besluit hogere waarden kunt u indienen
bij: Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard, postbus 2003,3260 EA Oud-Beijerland, onder
vermelding van ‘zienswijze besluit hogere waarden
‘Polderweg 10 Mijnsheerenland’.

Anterieure overeenkomst
Voor dit plan sluiten wij een anterieure overeenkomst
op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. In
de anterieure overeenkomst maken wij afspraken over
het kostenverhaal en de locatie eisen.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of
heeft u vragen? Neem dan contact op met Roxanne
Muller, via telefoonnummer 088 - 647 11 19 of via
e-mail roxanne.muller@gemeentehw.nl.

Besluiten
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het volgende besloten:
• Om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen voor het
uitsluitend opladen van elektrische voertuigen,
waarbij aanvankelijk slechts 1 parkeerplaats wordt
gerealiseerd ter hoogte van de volgende locaties:
Walestraat 2 in Strijen, Opper van Treurenstraat 56
in Heinenoord en Marsmanplein 2 in
Oud-Beijerland.

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.
Het college van B&W heeft de volgende besluiten
vastgesteld:
•
•
•
•
•

Uitvoeringsregels EHBO en Zonnebloem;
Uitvoeringsregels Dierenwelzijn;
Uitvoeringsregels Oranjeverenigingen;
Uitvoeringsregels incidentele subsidies;
Uitvoeringsregels subsidiëring
scoutingverenigingen gemeente Hoeksche Waard
2021;
• Zomermandaat 2021;
• Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke
kosten Hoeksche Waard.

Bekendmaking Wet
milieubeheer
• Op woensdag 30 juni is een kennisgeving van
het daarbij aangegeven besluit ingediend, door
Van der Heijden Nistelrode B.V. ingevolge artikel
4.1 van het ‘Besluit mobiel bouw- en sloopafval’,
voor het plaatsen van een mobiele puinbreker
aan de Weverseinde 343 in Puttershoek. De
werkzaamheden vinden plaats in de periode van
woensdag 21 juli tot en met woensdag 20 oktober,
gedurende maximaal 25 werkdagen (in 2 fases) van
07.00 tot 19.00 uur.

Meer informatie?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst ZuidHolland 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.

Bekendmaking Wet
milieubeheer
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt bekend dat zij op woensdag 30 juni de
volgende melding in het kader van activiteitenbesluit
milieubeheer heeft ontvangen:
• Melding Activiteitenbesluit Boendersweg 38 in
‘s-Gravendeel (zaaknummer Z-21-393699).
• Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt bekend dat zij op woensdag 30 juni
de melding ‘Activiteitenbesluit Boendersweg 38 in
‘s-Gravendeel (Z-21-393699)’ heeft ontvangen.

Meer informatie?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst ZuidHolland 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.

Bovengenoemd besluiten zijn te raadplegen via de
website www.gemeentehw.nl.
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Nieuws uit de gemeenteraad
Zomervakantie voor de
gemeenteraad Hoeksche
Waard

De gemeenteraad van de Hoeksche Waard heeft
vanaf vrijdag 16 juli 6 weken zomervakantie. In deze
zomerperiode heeft de raad geen vergaderingen.
De eerste vergaderronde na de zomer start op dinsdag
31 augustus. De raad heeft dan zijn beeldvormende
bijeenkomst. Of de raad vanaf dan weer in de
raadszaal kan vergaderen, is nog even de vraag. We
hopen natuurlijk van wel, liefst met u als publiek op de
publieke tribune. Als de raad digitaal blijft vergaderen,
zijn de vergaderingen uiteraard wel openbaar en via
internet te volgen of terug te kijken.
We houden u op de hoogte. Voor nu wenst de raad
alle Hoeksche Waarders een mooie, veilige en gezonde
zomer toe.

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

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.
• Storingsnummer buiten kantooruren:
088 – 647 17 50.
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

