
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

Officiële opening centrum 
Heinenoord
Het nieuwe dorpscentrum, aan de Wouter van den 
Walestraat, in Heinenoord is klaar. Het afgelopen jaar 
is hard gewerkt aan een nieuwe inrichting. Op vrijdag 
15 oktober opent wethouder Harry van Waveren 
officieel het centrum. Inwoners van Heinenoord zijn 
om 14.00 uur van harte welkom hierbij aanwezig te 
zijn. 

Onthulling nieuw kunstwerk
Rond 14.00 uur onthult de wethouder samen met 
een basisschoolleerling een nieuw kunstwerk. 
Dit kunstwerk kwam tot stand in samenwerking 
met de vereniging Buurt Bestuurt Heinenoord en 
schoolkinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen 
Het Anker en De Regenboog. De kinderen deden 

mee aan een ontwerpwedstrijd. Het winnende 
ontwerp is door staalbedrijf Allemaal Staal verwerkt 
in een kunstwerk dat het wapen van Heinenoord 
symboliseert.

Actie: win een geveltuintje

Je ziet ze steeds vaker; die gezellige, langgerekte 
tuintjes langs de gevel. Deze zogenaamde 
geveltuintjes zijn niet alleen vaak fleurig om te zien, 
ze zijn ook nog eens goed voor de biodiversiteit en 
helpen de gevolgen van extreem weer tegen te gaan. 
Zo helpen de tuintjes overtollig regenwater op te 
vangen en houden ze bij hitte de dorpskernen koeler. 
Geveltuintjes worden aangelegd op grond die eigenlijk 
van de gemeente is.  

Spelregels
Gemeente Hoeksche Waard juicht de aanleg van 
geveltuintjes toe. Wilt u een geveltuintje aanleggen? 
U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen. 
Maar, er zijn wel spelregels. Kijk voor een overzicht van 
de spelregels op: www.gemeentehw.nl/direct-regelen/
wonen-en-verkeer/geveltuinen. Tips over planten en 
onderhoud vindt u ook op de website van gemeente 
Hoeksche Waard: www.gemeentehw.nl/
direct-regelen/wonen-en-verkeer/geveltuinen.

Actie: win een geveltuintje! 
Enthousiast geworden? Of was u al van plan om een 
geveltuintje aan te leggen? Doe dan mee met onze 
actie en win een geveltuintje!  Als u inwoner bent van 
gemeente Hoeksche Waard en een (eigen) gevel heeft 
waar u zo’n geveltuintje wilt aanleggen, dan kunt u 
eenvoudig meedoen met de actie. U kunt  tot vrijdag 
15 oktober een mailtje sturen naar: 
communicatie@gemeentehw.nl. Onder de inzenders 
wordt een geveltuin verloot. Wethouder Harry 
van Waveren komt dan samen met u en collega’s 
van de Buitendienst een goed gevulde geveltuin 
aanleggen! We filmen de aanleg en maken een korte 
instructiefilm. Met die duidelijke instructies kunnen we 
weer andere Hoeksche Waarders inspireren. 

Wij hijsen de regenboogvlag 
op Coming-Outdag. U ook?
In de Hoeksche Waard telt iedereen mee. We 
streven naar een samenleving waarin iedereen erbij 
hoort, zich veilig voelt en mee kan doen. Ongeacht 
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leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, talenten, 
beperkingen of gender. Sinds 8 januari 2019 zijn wij 
een Regenbooggemeente. Wij willen hiermee de 
acceptatie van LHBTI-inwoners bevorderen. Daarom 
sluiten wij ook aan bij de wereldwijde Coming-Outdag, 
die jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt.

Regenboogvlag hijsen op 
maandag 11 oktober
Op Coming-Outdag hijsen wij de vlag bij onze 
gemeentehuizen in Maasdam en Oud-Beijerland. 
Burgemeester Bram van Hemmen hijst de 
Regenboogvlag om 08.30 uur bij het gemeentehuis 
in Maasdam (Sportlaan 22). Wethouder Joanne Blaak 
hijst op datzelfde tijdstip de Regenboogvlag bij het 
gemeentehuis in Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 
6). Vertegenwoordigers van de belangengroep HW 
LHBT+ zijn hierbij aanwezig. De bijeenkomst is verder 
open voor belangstellenden. 

Hijst u ook de vlag?
Een Regenbooggemeente zijn we met elkaar.  
Steunt u ook die gedachte? Dan vragen wij u om 
maandag 11 oktober ook de Regenboogvlag te  
hijsen. Heeft u nog geen vlag? Dan kunt u die voor  
€ 10,- aanvragen bij de belangengroep LHBT+ 
Hoeksche Waard (HWLHBT@gmail.com).

Gemeente Hoeksche Waard 
krijgt jongerenraad en 
kinderburgemeester
Kinderen en jongeren zijn van groot belang voor de 
Hoeksche Waard. Zij zijn onze toekomst. Gemeente 
Hoeksche Waard vindt het dan ook belangrijk om met 
hen in gesprek te gaan over hun wensen en behoeften 
voor de toekomst van de Hoeksche Waard. Daarom 
start de gemeente met Jong HW Denkt Mee. Een 
programma, waarmee ze jongeren wil betrekken bij de 
lokale politiek. Via een website en Instagram account 
kunnen jongeren hun ideeën delen met de gemeente. 
Ook kunnen ze daar reageren op vragen van de 
gemeente. Onderdeel van het programma is ook de 
oprichting van een jongerenraad en de benoeming van 
een kinderburgemeester.

Jong HW Denkt Mee
‘Door kinderen en jongeren nu al kennis te laten 
maken met het werk van de gemeente en mee te 
laten denken en praten over hun leefomgeving krijgen 
we waardevolle informatie. Informatie die ons heel 
goed helpt bij het nemen van besluiten. Ook zullen zij 
later goede gesprekspartners zijn van de gemeente.’, 
aldus Paul Boogaard (Jongerenparticipatie). Bij de 
uitvoering van het programma heeft de gemeente ook 
afstemming met het basis- en voortgezet onderwijs. 
Paul Boogaard: ‘We zijn met jongeren in gesprek 
gegaan en zij kwamen zelf met de wens voor een 
jongerenraad. Jongerenraad HW is voor jongeren 
van 12 tot en met 18 jaar. Deze raad geeft onder 
andere gevraagd en ongevraagd advies aan de 
gemeenteraad, het college en de ambtelijke 
organisatie. De kinderburgemeester is jonger en zit in 
groep 7/8. Je bent namelijk van 1 januari tot 1 januari 
kinderburgemeester.’

Jongerenraad HW
Ben je in leeftijd tussen de 12 en 18 jaar en wil je op 
regelmatige basis meedenken met de gemeente? 



Sluit je dan aan bij de Jongerenraad. Je gaat de 
gemeente ondersteunen met adviezen bij thema’s die 
hoog op de agenda staan. Ook kan de jongerenraad 
zelf plannen indienen. Lijkt dat jou interessant, meld je 
aan via de website www.jonghwdenktmee.nl.

Kinderburgemeester
Maar ook jongere kinderen willen we graag kennis 
laten maken met het werk van de gemeente. We 
doen dat door middel van een nieuwe functie: de 
kinderburgemeester. De kinderburgemeester trekt 
bij grotere gebeurtenissen samen met burgemeester 
Bram van Hemmen op en is dan de vertegenwoordiger 
van zijn of haar leeftijdsgenoten. Denk aan de intocht 
van Sinterklaas of gesprekken met veteranen op 5 mei.  

Wij zijn hiervoor op zoek naar enthousiaste kinderen 
in groep 7, die een jaar (1 januari t/m 31 december) 
kinderburgemeester willen zijn. Wil jij de eerste 
kinderburgemeester van de Hoeksche Waard worden? 
Kijk op website www.jonghwdenktmee.nl voor meer 
informatie en uitleg over aanmelden wat tot maandag 
8 november kan.

Informatiebijeenkomst 
Scheepmakershaven
Op woensdag 13 oktober houdt Van Wijnen 
Projectontwikkeling West en RoosRos Architecten, 
tussen 19.30 en 20.30 uur, een digitale 
informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van  
de Scheepmakershaven 1 in Oud-Beijerland. 

Tijdens de informatiebijeenkomst vindt de presentatie 
plaats van de stedenbouwkundige studie en het 
huidige ontwerp. Vragen worden beantwoord via de 
chat. Vertegenwoordigers van gemeente Hoeksche 
Waard zijn ook aanwezig om eventuele vragen over  
de procedure te beantwoorden. 

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk maandag 11 oktober 
aanmelden door een e-mail te sturen naar 
b.bruseker@vanwijnen.nl. U ontvangt dan uiterlijk 
dinsdag 12 oktober de deelnamelink voor de digitale 
bijeenkomst en verdere uitleg over deelname.

Week van de Opvoeding

Van maandag 4 
tot en met zondag 
10 oktober is 
het de Week van 
de Opvoeding. 
Dit jaar is het thema: Vertel eens... Deze hele week 
staat in het teken van ontmoeting en uitwisseling van 
kennis. Met, voor en door ouders, mede-opvoeders 
en professionals. In de Hoeksche Waard organiseren 
verschillende organisaties daarom allerlei leuke en 
leerzame activiteiten: op locatie of digitaal. 

Wilt u deelnemen? Kijk dan voor het volledige program-
ma op de website hoekschewaard.alsvillage.nl.

Opfriscursus Autorijden 
voor Senioren

Op donderdag 4 november organiseert Veilig Verkeer 
Nederland samen met de Regionale Projectgroep 
Verkeersveiligheid (RPV) een Opfriscursus 
Rijvaardigheid voor senioren.  

Wat houdt de cursus in?
Tijdens de cursus wordt onder meer aandacht besteed 
aan de verkeerstheorie. Nieuwe verkeersregels en 
actuele verkeersonderwerpen zoals ‘het nieuwe rijden’ 
krijgen volop de aandacht. Bovendien wordt een ogen-  
en reactietest afgenomen door ervaren specialisten 
op hun eigen vakgebied. Met een speciaal opgeleide 
ritbegeleider maakt u in uw eigen auto of brommobiel 
een rijvaardigheidsrit van ongeveer 35 minuten. 

Hoe schrijft u in?
Bent u woonachtig in gemeente Hoeksche Waard, 
ouder dan 65 jaar, in het bezit van een geldig rijbewijs 
én in het bezit van een auto of brommobiel? Dan kunt 
u zich aanmelden voor de opfriscursus bij de heer 
H. Mölman van Veilig Verkeer Nederland per e-mail 
h.molman@xs4all.nl of via telefoonnummer 
078 - 674 32 85. Bij geen gehoor kunt u een 
boodschap achterlaten. Na aanmelding ontvangt u 
een bevestigingsbrief.

Kosten
De eigen bijdrage is 15,- die u betaalt bij aanvang van 
de cursus. Gezien de verwachte belangstelling voor 
deze cursus is het van belang dat u zich tijdig opgeeft. 
Opgeven kan tot uiterlijk woensdag 27 oktober. De 
opfriscursus wordt gehouden in de kantine van NSVV 
Numansdorp, Wilhelminastraat 1 Numansdorp. U kunt 
inschrijven voor de ochtendsessie van 08.30 tot 12.00 
uur of de middagsessie van 13.00 tot 16.30 uur.

Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen
Alle stukken zijn voor inzage beschikbaar. 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.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt. 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

27-09-2021 Het bouwen van een overkapping - Laurens 

Jzn Costerstraat 4a in Oud-Beijerland. 

(Z/21/115614)

27-09-2021 Het verleggen van een waterleiding en 

watergang langs de N217 - Polderweg, 

Kadastrale gemeente Mijnsheerenland, 

Kadastrale sectie F, perceelnr 846. 

(Z/21/115716)

28-09-2021 Het plaatsen van een dakopbouw - Hoflaan 

42 in Klaaswaal. (Z/21/115798)

28-09-2021 Het plaatsen van een damwand - 

Wintertaling 15 in Numansdorp. 

(Z/21/115802)

28-09-2021 Het plaatsen van een tuinhuisje - 

Lijsterbesstraat 10 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/115840)

29-09-2021 Het kappen van een boom - Kreekstraat 47 

in ‘s-Gravendeel. (Z/21/116049)

30-09-2021 Het bouwen van een schuur met 

paardenstallen - Oudendijk 62 in Strijen. 

(Z/21/116225)

30-09-2021 Het plaatsen van een dakkapel - Boezemhof 

12 in ‘s-Gravendeel. (Z/21/116229)

30-09-2021 Het bouwen van een nieuwbouw woning 

- Damgaarde 6 in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/116190) Vervolg

01-10-2021 Het aanleggen van erfverhardingen 

- Boendersweg 38 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/116311)

01-10-2021 Het uitbreiden van de garage - Groeneweg 

31 in Numansdorp. (Z/21/116230)

01-10-2021 Het verbouwen van de woning - 

Middelsluissedijk OZ 43 in Numansdorp. 

(Z/21/116339)

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

27-09-2021 Het bouwen van een aan- en opbouw 

- Emmastraat 3 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/105108)

27-09-2021 Het kappen van bomen - Tienvoet in 

Heinenoord, Perceelnummer 1454. 

(Z/21/107595)

28-09-2021 Het bouwen van een bedrijfsgebouw 

- Strijenseweg 124a in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/109577)

28-09-2021 Het kappen van bomen en plaatsen van 

geluidswering - Langeweg sectie G 746 en 

584 in Oud-Beijerland. (Z/21/112577)

28-09-2021 Het vergroten van de woning - Cornelis 

de Wittstraat 51 in Numansdorp. 

(Z/21/105429)

29-09-2021 Het bouwen van een nieuwbouw woning 

- Wintertaling 22 in Numansdorp. 

(Z/21/107128)

30-09-2021 Het bouwen van 6 woningen - Achterstraat 

2 tot en met 12 in Strijen. (Z/21/101717)

30-09-2021 Het bouwen van 40 appartementen en 

dorpsverenigingsruimte - Buttervliet 1 in 

Numansdorp. (Z/21/106450)

01-10-2021 Het aanleggen van een in- en uitrit aan de 

achterzijde van het pand - De Leeuw 8 in 

Zuid-Beijerland. (Z/21/104220)

01-10-2021 Het aanleggen van een uitrit - 

Margrietstraat 40 in Piershil. (Z/21/104311)

01-10-2021 Het plaatsen van een dakkapel serre aan de 

voorzijde van de woning - Schorredijk 57 in 

Puttershoek. (Z/21/111352)

01-10-2021 Het uitbreiden van een kantoor - 

Zuidoordseweg 6 in Goudswaard. 

(Z/21/101271)

Beslistermijn verlengen
Datum 

verlenging

Zakelijke inhoud

24-09-2021 Het plaatsen van een voor- en achter 

dakkapel - Elshoffstraat 6 in ‘s-Gravendeel. 

De beslistermijn wordt met 6 weken 

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

De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 06-

11-2021. (Z/21/106400)

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

27-09-2021 Vergunning wordt verleend voor het 

innemen van een standplaats voor het 

plaatsen van een voorlichtingsbus over 

ondermijning in verband met de Week van 

de Veiligheid op zaterdag 9 oktober van 

12.30 tot 16.30 uur op het adres 

Boonsweg 28 in Heinenoord.
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29-09- 2021 Vergunning voor het innemen van een 

standplaats voor de verkoop van oliebollen 

en appelbeignets zaterdag 2 oktober,  

zaterdag 9 oktober, zaterdag 16 oktober, 

zaterdag 23 oktober, zaterdag 30 oktober, 

vrijdag 5 november,  zaterdag 6 november, 

vrijdag 12 november, zaterdag 13 

november, vrijdag 19 november, zaterdag 

20 november, vrijdag 26 november, 

zaterdag 27 november, vrijdag 3 december, 

zaterdag 4 december,  vrijdag 10 december 

en zaterdag 11 december, vrijdag 17 

december, zaterdag 18 december, maandag 

22 december tot en met woensdag 24 

december en dinsdag 28 december tot 

en met vrijdag 31 december van 07.00 tot 

18.00 uur op het adres Kerkstraat 37 in 

‘s-Gravendeel.

29-09-2021 Vergunning voor het innemen van een 

standplaats voor de verkoop van oliebollen 

van 27 tot en met 31 december van 

08.00 tot 18.00 uur op het adres 

‘t Weegje in ‘s-Gravendeel.

1-10-202 Vergunning voor het houden van een 

collecte ten behoeve van de Roparun van 

zondag 24 oktober tot en met zaterdag 30 

in Strijen.

Verleende vergunning brandveilig gebruik
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

27-09-2021 Vergunning voor brandveilig gebruik van 

het gebouw - Gatsedijk 45 in Maasdam. 

(Z/21/109118)

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

11-10 tot en 

met 16-10-2021

Nederlandse Brandwonden Stichting 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

26-09-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Molendijk 8 in 

Numansdorp. (Z/21/115560)

28-09-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Merelerf 26 in 

Numansdorp. (Z/21/115855)

28-09-2021 Het verwijderen van asbesthoudende 

materialen - Zwaluwplaats 23 in 

Numansdorp. (Z/21/115856)

29-09-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Hallinxweg 18 

in Numansdorp. (Z/21/116056)

29-09-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - John 

F. Kennedystraat 53 in Heinenoord. 

(Z/21/116001)

30-09-2021 Het slopen van een schuur en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Oudendijk 62 

in Strijen. (Z/21/116224)

30-09-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Aart 

Reedijkweg 33 in Numansdorp. 

(Z/21/116143)

30-09-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Berkenlaan 7 

in Numansdorp. (Z/21/116158)

01-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Aart 

Reedijkweg 52 in Numansdorp. 

(Z/21/116275)

Ontwerp 
omgevingsvergunning 
Reedijk 7 Heinenoord  
ter inzage

Inhoud en doel van het project 
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend 
voor het bouwen van een bedrijfsgebouw voor het 
perceel Reedijk 7 in Heinenoord.  Het college van B&W 
van gemeente Hoeksche Waard heeft het voornemen 
om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. 
Dit doet zij door af te wijken van het bestemmingsplan 
met gebruikmaking van het zogenaamde ‘Wabo-
projectbesluit’ (artikel 2.1, lid 1 onder c Wet 
algemene bepalingen Omgevingsrecht). Voordat de 
omgevingsvergunning kan worden verleend moet 
de gemeenteraad besluiten een verklaring van geen 
bedenkingen te geven. De gemeenteraad heeft op 
dinsdag 21 september besloten de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen af te geven.

Ter inzage 
De ontwerp omgevingsvergunning, de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de 
bijbehorende liggen met ingang van donderdag 
7 oktober tot en met woensdag 17 november ter 
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website: 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.OVReedijk7HNO–ON01). Wilt u de 
stukken op een servicepunt inzien? Maak dan een 
afspraak met Sabine Voskamp van het team Omgeving 
via telefoonnummer 088 – 647 14 75.

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 op het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning kunt u richten aan: Het college 
van B&W van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 
2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Reedijk 7 
Heinenoord’.

Vragen? 
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? 
Neem dan contact op met Sabine Voskamp via 
telefoonnummer 088 – 647 14 75 of via 
e-mail sabine.voskamp@gemeentehw.nl.  

Ontwerp bestemmingsplan 
Laan van Heemstede (naast 
60) Puttershoek ter inzage
Het college  van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Laan van Heemstede (naast 60) Puttershoek’ met 
bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plan voorziet in de nieuwbouw van een 
burgerwoning. Deze woning wordt gebouwd in het 
kader van ruimte voor ruimte. Dit betekent dat op 
een aantal locaties agrarische bedrijfsbebouwing 
in het landelijk gebied gesaneerd wordt. In ruil 
daarvoor wordt 1 woning op een perceel aansluitend 
aan de Laan van Heemstede (naast nummer 60) 
teruggebouwd. Om het initiatief mogelijk te 
maken, stelde de raad van de voormalige gemeente 
Binnenmaas op 5 juli 2018 het bestemmingsplan 
‘Bouw woning Laan van Heemstede (naast 60) 
Puttershoek’ vast. Op 24 april 2019 vernietigde de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
dit vaststellingsbesluit. Met in acht name van de 
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is  nieuw ontwerp bestemmingsplan 
‘Laan van Heemstede (naast 60) Puttershoek’ 
opgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen 
liggen met ingang van donderdag 7 oktober tot 
en met zaterdag 27 november ter inzage.  U kunt 
de stukken bekijken via de volgende website: 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPPTHLvHstede21-ON01). Wilt u de 
stukken op een servicepunt inzien? Maak dan  
een afspraak met het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186.

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 op de ontwerp 
omgevingsvergunning kunt u richten aan: Het college 
van B&W van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 
2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder vermelding 
van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Laan van 
Heemstede (naast 60) Puttershoek’.

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem 
dan contact op met Éowyn van Miltenburg via 
telefoonnummer 088 – 647 37 77 of via e-mail 
eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl. 

Ontwerpbestemmingsplan 
Prins Bernhardlaan 1, 
Puttershoek ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Prins Bernhardlaan 1, Puttershoek’ met bijbehorende 
stukken ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Aan de Prins Bernhardlaan 1 in Puttershoek ligt 
een bedrijfslocatie. Het plan bestaat om hier 
35 woningen te realiseren, bestaande uit een 
appartementengebouw met 13 appartementen, 
6 starters appartementen en 16 grondgebonden 
woningen. De 16 grondgebonden woningen zijn 
als volgt verdeeld: een rij met 7 woningen en aan 
de kop van de rij 3 starters appartementen, een rij 
met 6 woningen en aan de kop van de rij 3 starters 
appartementen. Tenslotte worden aan de Arent van 



Lierstraat een twee-onder-één-kapwoning en een 
vrijstaande woning gerealiseerd.

Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Prins Bernhardlaan 
1, Puttershoek’ ligt met alle bijlagen met ingang van 
donderdag 7 oktober tot donderdag 18 november 
ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPPrBernhl1PTH21-ON01). 
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186.

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. Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij de 
gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard. Uw 
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u 
richten aan:
Gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard, 
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, 
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Prins Bernhardlaan 1, 
Puttershoek’.

Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of 
heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan? 
Neem dan contact op met Remko Advocat van team 
Omgeving via telefoonnummer 088 - 647 37 76. 

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan 
contact op met Remko Advocaat van team Omgeving 
via telefoonnummer 088 - 647 37 76.

Vastgesteld 
bestemmingsplan ‘Sportlaan 
Westzijde’ 
De gemeenteraadraad van gemeente Hoeksche Waard 
stelde op dinsdag 21 september het bestemmingsplan 
‘Sportlaan Westzijde’ in Strijen gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Op het perceel Sportlaan nabij nummer 5 in 
Strijen is een voormalig glastuinbouwbedrijf met 
bedrijfswoning gevestigd. De kassen zijn gesloopt 
en binnen het plangebied worden 89 woningen 
gerealiseerd. De bestemming van de bedrijfswoning is 
gewijzigd naar burgerwoning. Om dit plan mogelijk te 
maken is een bestemmingsplan opgesteld. 

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van zaterdag 13 
maart tot en met vrijdag 23 april ter inzage. Tijdens 
deze periode kon eenieder zienswijzen indienen. 
Wij ontvingen zienswijzen. De zienswijzen gaven 
geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te 
passen. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan 
zijn ambtelijke wijzigingen aangebracht. In de nota 
beantwoording zienswijzen bij het vaststellingsbesluit 
is een volledig overzicht van de wijzigingen 
opgenomen.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
‘Sportlaan Westzijde’, en alle bijlagen liggen met 
ingang van donderdag 7 oktober tot en met woensdag 
17 november ter inzage. U kunt de stukken bekijken 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de 
IMRO-code: NL.IMRO.1963.SprtlnwzStrijen20-VA01). 
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of 
heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan? 
Neem dan contact op met Martina Koster, Koster via 
telefoonnummer 14 0186. 

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen, staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. Belanghebbenden 
kunnen met ingang van donderdag 7 oktober tot en 

met woensdag 17 november beroep indienen. Niet-
belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn 
alleen beroep indienen wanneer hij of zij: 
1.  Tijdig een zienswijze tegen het ontwerp 

bestemmingsplan indiende;
2.  Kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat 

is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp 
bestemmingsplan in te dienen;

3.  Bezwaar heeft tegen de wijzigingen die 
zijn aangebracht bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan.

In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende 
gegevens vermelden:
• Naam en adres van de indiener;
•  Datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening); 
•  Een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht; 
• Een kopie van het besluit; 
• De reden waarom u in beroep gaat;
• Een ondertekening met naam en handtekening. 

Het beroepschrift kunt u sturen aan: Raad van State, 
Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing
Dit betekent dat de indiener de beroepsgronden 
direct in het beroepschrift moet opnemen. Het 
beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard 
wanneer binnen de beroepstermijn geen gronden zijn 
ingediend. De beroepsgronden kunnen na afloop van 
de beroepstermijn van zes weken niet meer aangevuld 
worden. 

Mogelijkheid tot uitstellen van het in 
werking treden van het bestemmingsplan, 
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen 
dat het bestemmingsplan in werking treedt, kunt u 
een voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Wanneer er gedurende de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, schort de werking van het 
bestemmingsplan op totdat op het verzoek om 
voorlopige voorziening is beslist.
Anterieure overeenkomst
Voor dit plan is een anterieure overeenkomst gesloten 
op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. In 
de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt 
over het kostenverhaal en de locatie eisen.

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan 
contact op met Martina Koster via telefoonnummer 14 
0186 of via e-mail martina.koster@gemeentehw.nl. 
Heeft u nog algemene vragen over het project, 
project? Neem dan contact op met Michel Koorn via 
telefoonnummer 14 0186 of via e-mail michel.koorn@
gemeentehw.nl.

Omgevingsvergunning 
voor de realisatie van 
6 woningen binnen het 
project ‘Boezemhof’ in 
‘s-Gravendeel ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op 19 juli 2019 vergunning verleend voor het 
bouwen van 2 woningen op een perceel aan de 
Molendijk in Numansdorp. Dit is het perceel tussen 
Molendijk 5 en Molendijk 11 in Numansdorp, met 
huisnummer 9. Deze vergunning is verleend met 
toepassing van artikel 2.1, lid 1 onder c Wet algemene 
bepalingen Omgevingsrecht (Wabo).

Inhoud en doel van het project
Met de vergunning wordt de realisatie van 6 woningen 
binnen het project ‘Boezemhof’ in ‘s-Gravendeel 
mogelijk gemaakt. Het ontwerp van de vergunning 
heeft van donderdag 22 juli tot en met woensdag  

1 september ter inzage gelegen. Tijdens deze periode 
konden zienswijzen worden ingediend. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend.

Vastgestelde hogere waarden geluid 
(Wet geluidhinder) 
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting 
op de nieuw te bouwen woningen niet voldoet aan 
de grenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. 
De overschrijding wordt veroorzaakt door 
wegverkeerslawaai van de N217, de Maasdamseweg 
en de Boezembaan. Het ontwerpbesluit 
hogere waarden heeft tegelijk met de ontwerp 
omgevingsvergunning ter inzage gelegen. Tegen 
dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
daarom besloten om voor de te bouwen woningen 
een hogere waarde geluid (57 dB) vast te stellen. 

Ter inzage
De omgevingsvergunning, de ruimtelijke 
onderbouwing, het besluit hogere waarden (Wet 
geluidhinder) en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van woensdag 6 oktober tot en met woensdag 
17 november ter inzage. U kunt de stukken bekijken 
via de volgende website: www.ruimtelijkeplannen.
nl (onder de IMRO-code NL.IMRO.1963.
OVboezemhofSGD21-VG01). Wilt u de stukken in het 
gemeentehuis of een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met het team Omgeving, bereikbaar via 
telefoonnummer 14 0186.

Beroep indienen
Tegen het besluit van het college om de 
omgevingsvergunning vast te stellen kan beroep 
worden ingediend. Belanghebbenden kunnen met 
ingang van woensdag 6 oktober tot en met woensdag 
17 november beroep indienen. Niet-belanghebbenden 
kunnen gedurende deze termijn alleen beroep 
indienen wanneer hij of zij:  
• Tijdig een zienswijze tegen de ontwerp 

omgevingsvergunning indiende; 
• Kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest om een zienswijze de ontwerp 
omgevingsvergunning in te dienen; 

• Bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn 
aangebracht bij het vaststellen van de ontwerp 
omgevingsvergunning.

In het beroepschrift moeten in ieder geval de 
volgende gegevens vermeld worden:

• Naam en adres van de indiener;
• Datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening);
• Een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht;
• Een kopie van het besluit;
• De reden waarom u in beroep gaat;
• Wen ondertekening met naam en handtekening.

Het beroepschrift kan worden gestuurd aan: 
Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 
50951, 3007 BM  Rotterdam.

Beroep indienen tegen het besluit hogere 
waarden geluid
Tegen het besluit van het college om hogere waarden 
geluid vast te stellen staat rechtstreeks beroep open 
bij de Raad van State. Belanghebbenden kunnen met 
ingang van woensdag 6 oktober tot en met woensdag 
17 november beroep indienen. Niet-belanghebbenden 
kunnen gedurende deze termijn alleen beroep 
indienen wanneer hij of zij:  
• Tijdig een zienswijze tegen het ontwerp besluit 

hogere waarde geluid indiende; 
• Kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat 

is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp 
besluit hogere waarde geluid in te dienen; 

Vervolg
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• Bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn 
aangebracht bij het vaststellen van het ontwerp 
besluit hogere waarde geluid. 

In het beroepschrift moeten in ieder geval de 
volgende gegevens vermeld worden:
• Naam en adres van de indiener;
• Datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening);
• Een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht;
• Een kopie van het besluit;
• De reden waarom u in beroep gaat;
• Een ondertekening met naam en handtekening.

Het beroepschrift kan worden gestuurd aan: Raad van 
State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA  Den Haag.

Mogelijkheid tot uitstellen van 
het in werking treden van de 
omgevingsvergunning en het besluit 
hogere waarde via een voorlopige 
voorziening
De omgevingsvergunning en het besluit hogere 
waarden treden in werking een dag nadat de 
beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen dat 
de omgevingsvergunning in werking treedt, kan een 
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Wanneer er gedurende 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is indient bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, schort de 
werking van het bestemmingsplan op totdat op het 
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?
Heeft u vragen over deze omgevingsvergunning? 
Neem dan contact op met Krista Lorsheijd via 
telefoonnummer 088 - 647 12 78 of via e-mail  
krista.lorsheijd@gemeentehw.nl.  

Uitschrijvingen conform 
artikel 2.22 en 2.60 Wet 
basisregistratie personen 
gemeente Hoeksche Waard

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend, dat na onderzoek is gebleken dat 

onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op 
het adres waar hij/zij in de basisregistratie personen 
staat 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

D.B. Vermeulen Oud-Beijerland 23-09-2021

D. Maluţan Oud-Beijerland 15-09-2021

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;
• 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 
behandelen 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 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. 

Bekendmaking Wet 
milieubeheer
• Op vrijdag 16 juli werd een Milieumelding 

Activiteitenbesluit ingediend, voor het adres 
Laurens Jzn Costerstraat 3 in Oud-Beijerland.  
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-21-394512.

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.

Besluiten

Betreft een uitgebreide procedure 
gemeente Hoeksche Waard heeft op dinsdag 
21 september een besluit genomen op de 
aanvraag met zaaknummer 2021-00416 voor 
een omgevingsvergunning op locatie Sectie G 
perceelnummer 1956 in Heinenoord. De vergunning is 
verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

• Het bouwen van een waterstoftankstation.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn enkel 
digitaal beschikbaar en kunnen per email worden 
verstuurd. U kunt hiervoor een bericht sturen aan: 
omgevingsvergunning@gemeentehw.nl. Vermeld in 
de email het zaaknummer en locatie.

Procedure
Indien u belanghebbende bent kunt u beroep 
aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe 
een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank 
Rotterdam, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. soort zaak, 
postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De termijn 
voor het indienen van een beroepschrift startte 
op woensdag 22 september en bedraagt 6 weken. 
Voor meer informatie over de procedure kunt u 
contact opnemen via info@gemeentehw.nl of 
telefoonnummer 088 - 647 36 47.

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat besluit de 
gemeenteraad op  
12 oktober? Kijk mee! 
Stemt gemeenteraad Hoeksche Waard in met het 
bestemmingsplan Tienvoet in Heinenoord? En wat 
besluit de gemeenteraad over het beheer en de 
exploitatie van de gebouwen van de gemeente?  Dit 
en meer staat dinsdagavond 12 oktober op de agenda 
van de raad. Kijkt u mee? De vergadering start om 
19.30 uur.  

Woningbouw Tienvoet Heinenoord 
In Heinenoord wil de gemeente 142 nieuwe woningen 
bouwen. Tijdens de ter inzagetermijn heeft de raad 
zienswijzen ontvangen op dit plan. Met zienswijzen 
kunnen inwoners en anderen aangeven dat zij het niet 



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.

•  Buiten kantooruren, bel bij overlast of 

gevaar: 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

Contactgegevens en openingstijden

(helemaal) eens zijn met het ontwerp en wat zij willen 
veranderen. Een aantal zienswijzen hebben geleid tot 
een aangepast plan. Zo is bijvoorbeeld een deel waar 
water zou komen, aangepast naar ‘groen’.  

Beheer en exploitatie gemeentelijke 
gebouwen 
De gemeente heeft verschillende mogelijkheden 
onderzocht om het beheer en het gebruik van 
gebouwen van de gemeente te uniformeren. De raad 
heeft in een eerdere vergadering opdracht  gegeven 
om ook de variant mee te nemen, waarbij beheer en 
exploitatie op onderdelen bij gebruikers  kan worden 
neergelegd. Het college stelt de raad nu voor om het 
beheer en de exploitatie aan één partij over te dragen, 
maar wel met deze partij af te spreken dat gebruikers 
van gemeentelijke gebouwen, wanneer zij dat wensen 
en voor zover dat mogelijk is, onderdelen van beheer- 
en exploitatietaken zelf kunnen oppakken.  
Wel gymmen, niet schoolzwemmen 
In 2 van de 5 voormalige gemeenten, Binnenmaas 
en Cromstrijen, wordt tot op heden nog steeds 
schoolzwemmen aangeboden. In de andere 
voormalige gemeenten is schoolzwemmen al ruim 
voor de herindeling afgeschaft. Omdat het college 
toe wil naar 1 beleid voor de gehele gemeente, stelt 
het college voor om schoolzwemmen vanaf schooljaar 
2024/25 overal af te schaffen. Het college geeft 
daarbij ook aan dat de verantwoordelijkheid voor 
zwemvaardigheid van kinderen bij de ouders ligt. 
Daar waar ouders onvoldoende geld hebben, is er het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur.  

Parallelweg N217 ‘s-Gravendeel 
In de periode van 2023 tot en met 2024 pleegt 
Rijkswaterstaat onderhoud aan de Heinenoordtunnel. 
De tunnel kan dan in het weekend of door de 
week afgesloten zijn voor verkeer. Ten tijde van de 
afsluiting zal het verkeer gebruik gaan maken van 
de lokale wegen, waaronder de N217. Om ervoor 
te zorgen dat het verkeer niet vastloopt is een van 
de maatregelen om een parallelweg aan te leggen 
naast de N217 tussen Maasdam en ’s-Gravendeel. 
De parallelweg zal daarnaast permanent als 
calamiteitenroute worden gebruikt bij ongevallen. 
Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen 
binnengekomen. Daardoor is het plan op een aantal 
punten gewijzigd.  

Kosten Jeugdzorg ZHZ 
De dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ heeft meer 
geld nodig voor de stijgende kosten voor jeugdhulp. 
Voor gemeente Hoeksche Waard betekent dit 
een verhoging van 0,7 miljoen euro in 2021. Deze 
kosten kunnen betaald worden uit de gelden die zijn 
ontvangen van het Rijk. Het college stelt de raad voor 
om positief advies te geven op de begrotingswijziging 
van de dienst.  

Vergadering live online te 
volgen 
U kunt de vergadering op dinsdag 12 oktober live 
online volgen via www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-
uitzendingen-en-geluidsverslagen. De uitzending 
begint om 19.30 uur. 

De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst 

vindt u op www.gemeentehw.nl/agendas-en-
vergaderstukken. Klik op datum 12 oktober.

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

Wilt u gast van de gemeenteraad zijn? 
Het is zover. In oktober is publiek weer welkom tijdens de vergaderingen van de 
gemeenteraad Hoeksche Waard in de raadzaal in Oud-Beijerland. Fijn na zoveel 
maanden digitaal kijken en luisteren. En omdat het weer kan, kunt u op dinsdag 
12 oktober speciale gast van de raad zijn. Lijkt dit u leuk? Meld u aan! 

Programma
U wordt als gast vanaf 18.30 uur welkom geheten in het gemeentehuis in Oud-
Beijerland. Daar krijgt u een kijkje achter de schermen van het raadswerk, het 
gemeentebestuur en de manier waarop gemeentelijke besluiten tot stand 
komen. Er wordt speciaal ingezoomd op de onderwerpen die later die avond op 
de agenda staan van de raad en er is een ontmoeting met de voorzitter van de 
raad, de burgemeester. Daarna kunt u de gemeenteraadsvergadering bijwonen 
vanaf de publieke tribune. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@gemeentehw.nl of te 
bellen naar telefoonnummer 088 – 647 18 74. Er kunnen maximaal 10 inwoners 
gast van de raad zijn op dinsdag 12 oktober. Inschrijving gaat op basis van 
binnenkomst van aanmelding via mail of telefonisch. 

De volgende gast van de raad staat voorlopig gepland voorafgaand aan de 
besluitvormende raadsvergadering van februari 2022. 

Hopelijk zien wij u op dinsdag 12 oktober!

Gemeenteraad Hoeksche Waard

Dinsdag
12 oktober

om 18.30 uur

W. van Vlietstraat 6
Oud-Beijerland


