
In de Hoeksche Waard telt iedereen mee. Wij geloven in gelijkwaardigheid
en denken in mogelijkheden. We bouwen samen met onze partners aan een
sterke, sociale basis en een inclusieve samenleving; een samenleving waar
iedereen naar vermogen kan meedoen, ongeacht leeftijd, culturele
achtergrond, inkomen, talenten, beperkingen en/of geaardheid. Onze
inspanningen zijn vooral gericht op het (langer) zelfstandig thuis wonen,
opvoeden en opgroeien, financiële redzaamheid en het hebben en houden
van werk.

We werken aan een gezonde, Hoeksche Waardse economie met volop
kansen voor iedereen. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een 
arbeidsmarkt in balans, een bloeiende vrijetijdseconomie en een ongekend 
innovatieve landbouw typeren niet alleen de Hoeksche Waard, maar zijn 
ook ons visitekaartje.

Door vergrijzing en ontgroening komen voorzieningen onder druk te staan.
Tegelijkertijd is er een grote woningbehoefte. Een gezonde,
toekomstbestendige woningvoorraad is cruciaal voor een vitale Hoeksche
Waard. We zetten daarom vaart achter de bestaande 
woningbouwinitiatieven en houden rekening met (toekomstige)
woonwensen en woningbehoefte.

De Hoeksche Waard behoort tot één van de veiligste gebieden van
Nederland. Dat maakt onze gemeente aantrekkelijk en dat willen we graag
zo houden. We hebben niet alleen aandacht voor het bestrijden van
onveiligheid, maar vooral ook voor het versterken van veiligheid.

Samen met andere partners werken we hard aan een goede 
bereikbaarheid. Niet alleen van en naar de Hoeksche Waard, maar ook 
binnen de dorpen en tussen de dorpen onderling werken we aan snelle en 
veilige verbindingen voor fiets, (vracht)auto en openbaar vervoer. We 
zetten bovendien meer in op duurzame mobiliteit.

Verduurzamen is nodig én het biedt kansen. Kansen voor samenwerking,
nieuwe netwerken en voor economische groei. Samen met inwoners,
ondernemers en maatschappelijke partijen werken we aan een duurzame
Hoeksche Waard dat klimaatneutraal is in 2050. Dat vraagt doeltreffende
communicatie en participatie; energie besparen en duurzaam opwekken,
circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit staan hierbij
centraal. Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de 
Hoeksche Waard. 

We richten ons op het versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche
Waard, onder andere door te investeren in cultuur. Daarnaast willen we
de Hoeksche Waardse identiteit beschermen en benutten. We zetten het
behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed, zoals Fort Buitensluis,
in als drager voor de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in de
Hoeksche Waard.

Op deze pagina ziet u in één oogopslag wat er op hoofdlijnen aan
geld binnenkomt en waar we het aan uit willen geven. Ook vertellen
we meer over belangrijke thema’s waar we al hard aan werken en
in 2022 verder mee aan de slag gaan. De gemeenteraad neemt op 
donderdag 4 november een besluit over de vaststelling van de 
begroting.
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Op dinsdag 26 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting tijdens een beeldvormende bijeenkomst. Hierbij is er mogelijkheid tot inspreken (graag vooraf 
aanmelden via griffie@gemeentehw.nl). De oordeel- en besluitvorming over de begroting vindt plaats tijdens de raadsvergadering op donderdag 4 november.



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

Zonder afspraak coronaprik 
bij u in de buurt
Op verzoek van veel inwoners komt de prikbus van 
de GGD terug naar de Hoeksche Waard. De bus was 
eind september ook in de Hoeksche Waard. In 5 dagen 
zijn toen 1055 prikken gezet. Bij de bus kunt u uw 
vragen over vaccinatie stellen en uw eerste of tweede 
vaccinatie tegen corona halen. Dichtbij, gratis en 
zonder afspraak.

Informatie over vaccineren
Inwoners kunnen in de bus informatie krijgen over 
de vaccinatie tegen corona van voorlichters van de 
GGD. Zij kunnen zich ook laten vaccineren. Inwoners 
kunnen kiezen tussen BioNTech/Pfizer en Janssen. 

Voor inwoners die hun eerste vaccinatie krijgen op de 
prikbus maken voor hun eventuele tweede vaccinatie 
een afspraak op een ‘vaste’ locatie. Hiermee worden ze 
ter plekke geholpen door medewerkers van de GGD. 

De prikbus staat – steeds tussen 12:00 en 20:00 uur – 
in de volgende dorpen op de volgende dagen:

Datum Bus 1 Bus 2

Maandag  

25 oktober

Piershil  

Voorstraat 39

Klaaswaal  

Oranjeplein 

Dinsdag  

26 oktober

Zuid-Beijerland 

Parkeerplaats  

Albert Heijn

Numansdorp 

Flohilplein

Woensdag  

27 oktober

Oud-Beijerland 

Parkeerplaats Blokker

Heinenoord 

Parkeerplaats 

Sporthal De Tienvoet 

Donderdag  

28 oktober

Strijen 

Stockholmplein

Puttershoek 

Oranjeplein

Vrijdag  

29 oktober

Westmaas  

Breestraat

’s-Gravendeel 

Parkeerplaats  

‘t Weegje

Voor wie?
Iedereen vanaf 12 jaar kan in de bus een vaccinatie 
krijgen met een vaccin dat beschermt tegen corona. 
Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar geldt dat er 
een volwassen persoon bij moet zijn. Kinderen van  
16 en 17 jaar mogen alleen komen.

ID en mondkapje meenemen
Iedereen die een prik wil, moet een legitimatiebewijs 
laten zien en een mondkapje meenemen. Ook 
kinderen moeten een legitimatiebewijs laten zien.

Al een afspraak staan?
Heeft u al een afspraak staan bij een vaste 
vaccinatielocatie? Dan mag u nog steeds naar de 
prikbus komen. Bel dan met het landelijke nummer 
0800-7070 om uw vaccinatieafspraak af te zeggen.  
Het is niet mogelijk de afspraak digitaal te veranderen.

Vragen en meer informatie
Bij de bus zijn voorlichters aanwezig van de GGD. 
Zij kunnen uw vragen over het coronavirus en de 
vaccinatie beantwoorden. Voor meer informatie over 
de coronavaccinatie kunt u bellen met de GGD Zuid-
Holland Zuid: 078 770 8580 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Nieuw kunstwerk in 
Heinenoord onthuld

I N F O R M A T I E 20 oktober
2021

Op vrijdag 15 oktober 2021 opende wethouder Harry 
van Waveren het vernieuwde centrum van Heinenoord 
officieel en onthulde 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, 
getekend door Fien Hummel, is door staalbedrijf 
Allemaal Staal verwerkt in een kunstwerk dat ‘Het 
wapen van Heinenoord’ symboliseert.

Betere ontsluiting voor 
Hoeksche Waard zuidwest
U kunt nu reageren op het advies van APPM.

Op maandag 20 september organiseerden wij de 
tweede digitale participatieavond over het verbeteren 
van de ontsluiting van Hoeksche Waard zuidwest. Dit 
was een online bijeenkomst. Alle inwoners uit zuidwest 
Hoeksche Waard en andere geïnteresseerden konden 
hieraan deelnemen. Tijdens deze avond presenteerde 
adviesbureau APPM haar bevindingen tot nu toe en 
gaf een advies over een mogelijke oplossing.

APPM sprak in de afgelopen periode met diverse 
partijen zoals dorpsverenigingen, belangengroepen, 
ondernemers en inwoners. Ook de eerder uitgevoerde 
onderzoeken en opgehaalde informatie die wij kregen 
tijdens de eerste participatieavond op 8 juli verwerkte 
zij in hun advies. 
 
Graag ontvangen wij uw reactie op het 
advies
Dit kan door het invullen van een korte vragenlijst. 
De presentatie van APPM en de vragenlijst vindt u op 
www.gemeentehw.nl/ontsluitinghwzw. Invullen kan 
tot en met 31 oktober 2021. Alvast hartelijk dank voor 
uw medewerking.

Vervolg



V E R V O L G

1 beheerder voor 
gemeentelijk vastgoed
Gemeenteraad Hoeksche Waard heeft besloten 
het beheer en de exploitatie van 60 gemeentelijke 
panden, waaronder diverse sporthallen en 
dorpshuizen, over te dragen aan Bres Accommodaties. 
De daadwerkelijke overdracht vindt plaats per 1 
januari 2022. Het onderbrengen van de gemeentelijke 
gebouwen bij 1 partij bevordert de efficiëntie en 
versterkt de maatschappelijke meerwaarde.

Uniforme afspraken
Door de versnippering van beheer en exploitatie van 
het gemeentelijk vastgoed, is in de afgelopen jaren 
veel onduidelijkheid ontstaan bij zowel gebruikers als 
de gemeente. Met het aantrekken van 1 professionele 
exploitant komen er nu heldere afspraken met slechts 
1 aanspreekpunt voor alle gebruikers.  Wel blijft 
gemeente Hoeksche Waard als 100% aandeelhouder 
het beleid bepalen over onderwerpen zoals tarifering 
of het verduurzamen van vastgoed. De zwembaden 
in Numansdorp en Klaaswaal en het sportcentrum in 
Strijen blijven in beheer bij andere partijen. De huidige 
contracten worden gerespecteerd.

Beheertaken maatschappelijke gebruikers
Gemeente Hoeksche Waard hecht er veel waarde aan 
dat de accommodaties dóór en vóór maatschappelijke 
gebruikers worden ingezet. Maatschappelijke 
gebruikers kunnen zelf dan ook aangeven of ze willen 
helpen bij het uitvoeren van beheertaken.  
Ziet u hier mogelijkheden toe, neem dan gerust 
contact op met Bres Accommodaties B.V. via 
verhuur@bresaccommodaties.nl.

Tegel eruit, groen erin!

Uitdeelactie 30 oktober: Lever uw tegel(s) in en 
ontvang 2 bij- en insectvriendelijke plantjes.

Inwoners van gemeente Hoeksche Waard die hun tuin 
willen vergroenen, worden van harte uitgenodigd om 
op zaterdag 30 oktober, in ruil voor 1 of meer tuin- of 
geveltegels, 2 bij- en insectvriendelijke plantjes in 
ontvangst te nemen. Harry van Waveren, wethouder 
openbare ruimte, deelt in het kader van de Nationale 
Klimaatweek die middag vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur 
op de parkeerplaats van Intratuin Numansdorp in ruil 
voor uw tegels, plantjes uit. 

Want: meer groene tuinen betekent dat straten 
bij extreme regenbuien minder snel onderlopen. 
Groene tuinen geven bovendien verkoeling op 
warme dagen en houden water langer vast. Dan 
hoeft u minder te sproeien. En, een groene tuin is 
goed voor de biodiversiteit. Wij willen natuurlijk een 
groene gemeente zijn en blijven. De aanleg van een 
groene tuin helpt daarbij. We zullen onze omgeving 
namelijk steeds beter moeten inrichten voor extreme 
weersomstandigheden. Dat wordt klimaatadaptatie 
genoemd. 

Tijdens de Nationale Klimaatweek besteden we onder 
meer we aandacht aan klimaatadaptatie. Met deze 
actie hopen we inwoners te enthousiasmeren voor het 
vergroenen van hun tuin! Nieuwsgierig naar wat u nog 
meer kunt doen? 
Kijk op: www.gemeentehw.nl/klimaatadaptatie.

Niet veel ruimte voor een tuin? Ook geveltuintjes 
leveren een bijdrage aan het tegengaan van overlast 
door water en hitte. Dus: lever 1 of meer stoeptegels 
in en ontvang 2 plantjes! Wees er op tijd bij, want  
op=op! Inzamel- en uitdeelactie, zaterdag 30 oktober 
van 14.00 uur tot 17.00 uur bij Intratuin aan de 
Volgerlandseweg 1a, 3281 KV in Numansdorp

Gevonden voorwerpen

Als u een voorwerp heeft gevonden, moet u dit melden 
bij de gemeente. Het voorwerp kunt u het beste thuis 
bewaren. Wilt u dat liever niet dan kunt u het afgeven 
op het servicepunt Oud-Beijerland,  W. van Vlietstraat 
6. Heeft u een fiets gevonden, laat deze vooral op de 
vindplek staan. Onze BOA’s gaan ermee aan de slag. 
Een gevonden voorwerp melden, gaat eenvoudig via 
de website www.verlorenofgevonden.nl. 

Bent u iets verloren? Check dezelfde website of uw 
voorwerp bij ons is aangemeld. Staat het er niet tussen 
dan kunt u ook altijd de particuliere Facebookpagina 
‘verloren/gevonden voorwerpen Hoeksche Waard’ 
raadplegen of een andere landelijke website waar 
gevonden voorwerpen worden gemeld bijvoorbeeld 
www.iLost.nl.

Grote kantoorpanden 
verplicht energielabel C 
vanaf 1 januari 2023

Eigenaren en/of huurders van grote kantoorpanden 
in de Hoeksche Waard met een energielabel D 
of lager en kantoren waarvan geen energielabel 
geregistreerd staat, hebben onlangs een brief 
ontvangen van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
in samenwerking met Energieke Regio Hoeksche 
Waard, Ondernemersvereniging Hoeksche Waard 
en gemeente Hoeksche Waard. In deze brief staat 
dat grote kantoorpanden (minstens 100 m²) vanaf 1 
januari 2023 alleen nog gebruikt mogen worden als ze 
minimaal energielabel C hebben.

Deze maatregel is onderdeel van de doelstelling 
van het Rijk dat in 2030 alle kantoorgebouwen 
energielabel A moeten hebben en in 2050 alle 
kantoorgebouwen energieneutraal moeten zijn. Als 
een kantoorpand het energielabel B of C heeft, heeft 
de eigenaar tot 2030 de tijd om toe te werken naar 
een energielabel A. Als een kantoorpand een label D 
of lager heeft, dan is het verstandig om direct aan de 
slag te gaan met het nemen van energiebesparende 
maatregelen.

Zorg dat u uw kantoor kunt blijven 
gebruiken
Op www.ep-online.nl kunt u bekijken welk 
energielabel uw kantoorpand op dit moment heeft. Als 
u nog geen energielabel heeft, kunt u een inschatting 
of label aanvragen bij een erkend labeladviseur. En 
op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid (ozhz.nl/uwkantoor) vindt u informatie over 
maatregelen waarmee u het energielabel van uw 
kantoorpand kunt verhogen en wat dit kost. Ook vindt 
u hier een beslisboom om na te gaan of uw kantoor 
onder de verplichting valt of mogelijk een uitzondering 
is. Bent u huurder? Ga dan in gesprek met de eigenaar 
van het kantoorpand dat u huurt.

Direct op de hoogte? Neem deel aan het webinar!
De betrokken partijen organiseren op dinsdag 2 
november om 15.30 uur het webinar ‘Hoe bereik 
ik Energielabel C?’. Tijdens het webinar krijgt u 
onder andere antwoord op de volgende vragen: is 
mijn kantoor een uitzondering op de verplichting, 
welke energiebesparingsmaatregelen moet en kan 
ik nemen tegen welke investeringen en hoe vind ik 
een betrouwbare adviseur? Ook kunt u uw vragen 
stellen aan de deskundigen. 

Meld u snel aan via de website: energiekeregio.nl/
webinar-hoekschewaard. Meer informatie vindt u 
ook op gemeentehw.nl/energielabelc.

Pilot Verhuisregeling 
succesvol: regeling wordt 
met 1 jaar verlengd

Op 17 oktober 2020 startten HW Wonen, gemeente 
Hoeksche Waard, Stichting Present Hoeksche 
Waard, Welzijn HW en Verhuis mijn Thuis een pilot 
met de zogenaamde Verhuisregeling. De regeling 
biedt advies, praktische verhuishulp en financiële 
ondersteuning aan huurders van HW Wonen van 
70 jaar en ouder. Doel is het bevorderen van de 
doorstroom op de woningmarkt en het vergroten van 
de mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen 
blijven wonen. De pilot blijkt succesvol en daarom 
wordt de Verhuisregeling met ruim 1 jaar verlengd.

Door de Verhuisregeling nemen steeds meer huurders 
van 70 jaar en ouder de stap om te verhuizen. 
Zo ook de heer en mevrouw Van Waardenburg 
uit ’s-Gravendeel. Zij verruilden deze zomer hun 
eengezinswoning voor een gelijkvloers appartement 
en ze hebben geen seconde spijt. “Achteraf hadden we 
dit jaren eerder moeten doen,” aldus een enthousiaste 
mevrouw Van Waardenburg. “We wonen hier prachtig 
en ik hoef niet meer bang te zijn dat mijn man van de 
trap valt. Ik kan eindelijk weer ‘s nachts doorslapen.”

Een grote stap 
Dochter Yvonne zag al langer dat de situatie thuis 
onveilig was, maar ze kon haar ouders er niet van 
overtuigen om te verhuizen. Haar vader licht toe: “Ik 
werkte al vanaf mijn 15de, maar door faillissementen 



heb ik geen pensioen opgebouwd. Dat ging vroeger 
zo, maar je begrijpt dat het van alleen een AOW-tje 
lastig rondkomen is. Dan zit je echt niet te wachten 
op een hogere huurprijs. Als je na zoveel jaar, 47 
in ons geval, verhuist, dan ga je er altijd financieel 
op achteruit. Maar toen wees Yvonne ons op de 
Verhuisregeling met de mogelijkheid om onze 
huurprijs mee te nemen. Dat veranderde alles.” “We 
hadden dit op eigen initiatief nooit gedaan,” bekent 
mevrouw Van Waardenburg. “Maar ik kan het iedereen 
aanraden. Dit voelt echt als een bevrijding.”

De verhuizing 
Het echtpaar zag wel een beetje op tegen de 
verhuizing zelf. “In 47 jaar verzamel je een hoop 
spullen,” vertelt meneer Van Waardenburg. “Je weet 
niet waar je moet beginnen, maar als je eenmaal 
besluit om te verhuizen, dan kun je stap voor stap alles 
leeghalen. We hebben het geluk dat onze kinderen 
ontzettend veel geholpen hebben, maar ik ken ook 
situaties van mensen die helemaal alleen zijn. De 
Verhuisregeling biedt ook hulp bij de verhuizing. Dat 
is fijn, want op onze leeftijd overzie je dit echt niet. 
Achteraf is alles heel snel gegaan. Tussen het moment 
van inschrijven en de verhuizing zat nog geen half jaar. 
We kregen ook een financiële vergoeding vanuit de 
Verhuisregeling. Dat is mooi meegenomen, voor een 
nieuwe vloer bijvoorbeeld. We raden echt iedereen 
aan om op tijd na te denken over verhuizen.”

Wonen doen we samen 
Dennis Lausberg, directeur-bestuurder bij HW Wonen, 
is blij met de verlenging van de Verhuisregeling. 
“Met de Verhuisregeling maken we de drempel om 
te verhuizen voor huurders van 70 jaar en ouder 
kleiner door het bieden van advies, financiële hulp en 
praktische verhuishulp. We krijgen een hoop positieve 
reacties. De Verhuisregeling sluit mooi aan op de 
wensen en (zorg)behoeften van onze huurders.” 
Ook wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat 
van gemeente Hoeksche Waard is enthousiast over 
het effect van de Verhuisregeling. “In de Hoeksche 
Waard staan we voor een gezamenlijke uitdaging 
op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Een goed 
passende woning is daarbij van groot belang. Met de 
Verhuisregeling krijgen huurders weer een geschikt 
huis dat past bij hun omstandigheden. Ze worden 
praktisch en financieel ondersteund en kunnen veilig 
en met plezier langer zelfstandig blijven wonen. 
Dat het werkt, hebben de heer en mevrouw Van 
Waardenburg ons vol overtuiging en met plezier 
verteld. Daarnaast brengen we met de Verhuisregeling 
ook de doorstroom op gang. Doordat oudere 
bewoners verhuizen naar een seniorenwoning, komt 
er een eengezinswoning vrij voor jonge huishoudens.”

Over de Verhuisregeling 
De Verhuisregeling is initiatief van HW Wonen, 
gemeente Hoeksche Waard, Stichting Present 
Hoeksche Waard, Welzijn HW en Verhuis mijn 
Thuis. De Verhuisregeling is bedoeld voor huurders 
van HW Wonen in de leeftijd van 70 jaar of ouder, 
waarvan de huidige woning niet geschikt is om (in 
de nabije toekomst) zelfstandig te kunnen blijven 
wonen. Op www.hwwonen.nl/verhuisregeling staan 
de voorwaarden om in aanmerking te komen voor 
de Verhuisregeling. Geïnteresseerden kunnen ook 
vrijblijvend contact opnemen met de verhuisadviseur 
van HW Wonen via 0186-899 899.

Inloopavond 
nieuwbouwplannen  
Fazant 5 Maasdam
HW Wonen wil 11 nieuwbouwappartementen gaan 
bouwen op de locatie van de voormalige basisschool 
OBS de Pijler aan de Fazant 5 in Maasdam. De 
gemeente Hoeksche Waard wil samen met HW 
Wonen de plannen met u als omwonende delen. 
U bent van harte welkom bij de inloopavond op 27 
oktober van 19.00 tot 20.30 uur. Op panelen kunt u 
de stedenbouwkundige studie en planning bekijken. 
Tijdens deze inloopavond kunt u uw vragen stellen. 
HW Wonen en de gemeente Hoeksche Waard 
zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

Bijvoorbeeld over de procedure of de sloopplannen. 
Er zijn reactieformulieren aanwezig, hierop kunt u een 
reactie en/of vragen meegeven aan HW Wonen en de 
gemeente. 

Naar welke tijd gaat uw voorkeur uit?
Aanmelden voor de inloopavond kan via 
ondersteuningpro@gemeentehw.nl onder vermelding 
van ‘Inloopavond Fazant 5’. Om de drukte te spreiden, 
vragen wij u een voorkeurstijd aan ons door te geven. 
U kunt kiezen uit 3 aankomsttijden: 19.00 / 19.30 / 
20.00 uur. Wilt u in de mail aangeven naar welke tijd 
uw voorkeur uitgaat? Zo houden wij zicht op het aantal 
aanwezigen. Wilt u liever telefonisch aanmelden, dan 
kan dat via telefoonnummer 088-6471983.

Sloop van de school is begonnen
In de week van 25 oktober start bouwbedrijf Kuiper 
Infra met het slopen van de school. Het kan dus zijn 
dat ten tijde van de inloopavond het slopen van de 
oude school net aan de gang is, of al is gebeurd.

Najaarseditie 
seniorenmagazine Wegwijs
Houd uw brievenbus 
eind volgende 
week in de gaten! 
Binnenkort valt het 
najaarseditie van het 
seniorenmagazine 
‘Wegwijs’ weer op 
de deurmat van alle 
70-plussers in de 
Hoeksche Waard.

In deze Wegwijs 
neemt een 
gepensioneerde 
landbouwer u 
mee naar het 
vrijwilligerswerk op Tiengemeten, vertelt een vitale 
weduwnaar van 92 dat hij graag een maatje wil 
ontmoeten om eropuit te gaan en bijt Gerard Cox de 
spits af in onze nieuwe rubriek ‘Echt Hoekschewaards’. 
Hoe leermeesterschap in de praktijk ontstaat leest u 
in de rubriek Bijzonder en in de rubriek Ontmoeting 
maakt u kennis met een swingende beweegactiviteit 
door de coronaband ‘Mag geen naam hebben’. 
In de gemeenterubriek informeren we u over de 
campagne Hoorwinst en over de gemeentelijke 
regeling bij hoge zorgkosten. Dat wonen ook in de 
Hoeksche Waard een belangrijk onderwerp is vindt 
u terug in de verhalen van Hoeksche Waarders die 
verhuisden en een moeder die is gaan wonen in de 
tuin van haar mantelzorgende dochter. U krijgt tips 
hoe u uw woning levensloopbestendig kunt maken 
en informatie over de Inspiratiebus. Tenslotte vindt u 
bij Wetens(w)aardigheden leuke tips en websites ter 
inspiratie.

Dorpsspreekuur  
Zuid-Beijerland en Piershil
Maandag 25 oktober houdt dorpswethouder Joanne 
Blaak-van de Lagemaat spreekuur van 18.30 tot 
20.00 uur in Woonzorgcentrum Heemzicht in Piershil 
(Voorstraat 26). Op woensdag 27 oktober houdt 
dorpswethouder Huibert Steen spreekuur van 18.30 
tot 20.00 uur in de voetbalkantine 
van voetbalvereniging ZBVH (Ridder 
van Dorplaan 7). Inwoners zijn 
van harte welkom om tijdens het 
inloopspreekuur van gedachten te 
wisselen met de wethouder over 
onderwerpen die hen bezighouden.

Omdat de wethouders het belangrijk 
vinden dat het gemeentebestuur 
bereikbaar moet zijn voor inwoners, 
houden zij inloopspreekuren in de 
dorpen waarvoor zij dorpswethouder 
zijn.

Vervolg

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

05-10-2021 Het bouwen van een appartementen-

complex - Burgemeester De Vries 

Broekmanlaan 2 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/116764), deze aanvraag zal met een 

gecoördineerde procedure behandeld 

worden.

08-10-2021 Het plaatsen van een tijdelijk kantoor - 

Zaaiviool 2 in Heinenoord. (Z/21/117324)

10-10-2021 Het legaliseren van een uitrit - Karrespoor 

21 in Oud-Beijerland. (Z/21/117377)

10-10-2021 Het verbouwen van een koetshuis tot 

wooneenheid - Hoekseweg 14 in Strijen. 

(Z/21/117372)

11-10-2021 Tijdelijke noodopvang AZC Hoeksche Waard 

- Kilweg 41 in ‘s-Gravendeel. (Z/21/117531)

12-10-2021 Het bouwen van een woning - Fortlaan 1 in 

Numansdorp. (Z/21/117560)

13-10-2021 Bouwplan Molendijk 27 (3265 ab) - 

Molendijk 27 in Piershil. (Z/21/117793)

13-10-2021 Het uitvoeren van groot onderhoud - 

Kerkstraat, Oranjestraat en Oranjeplein in 

Klaaswaal. (Z/21/117826)

13-10-2021 Het uitvoeren van groot onderhoud aan 

34 eengezinswoningen - Beatrixlaan, 

Margrietstraat en Van Gaesbeekstraat in 

Westmaas. (Z/21/117822)

14-10-2021 Het aanleggen van een parkeerplaats 

- Schenkeldijk 25 in Klaaswaal. 

(Z/21/118090)

14-10-2021 Het aanpassen van de zijgevel en het 

doorbreken van een binnenmuur - Dorpzigt 

1 in Zuid-Beijerland. (Z/21/118075)

14-10-2021 Het plaatsen van een dakkapel - Rietgors 2 

in Zuid-Beijerland. (Z/21/118025)

14-10-2021 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde - Rietgors 2 in Zuid-Beijerland. 

(Z/21/118019)

15-10-2021 Het bouwen van 19 woningen - Aan de 

Kreek sectie C nr. 2051 Fase 8 in  

Nieuw-Beijerland. (Z/21/118110)

15-10-2021 Het kappen van een boom - Sectie H nr.2199 

in Oud-Beijerland. (Z/21/118140)

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

11-10-2021 Het realiseren van een in/uitrit - 1e Kruisweg 

1 in Oud-Beijerland. (Z/21/111980)

11-10-2021 Het bouwen van een nieuwe bedrijfshal - 

Alexander Flemingstraat 9 in  

Oud-Beijerland. (Z/21/108361)

12-10-2021 Het realiseren van een fietsvoetbrug-nabij 

Doelweijk 2, Voordoel 30 en Griendweg 1 in 

Nieuw-Beijerland. (Z/21/108725)
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13-10-2021 Het bouwen van een aanbouw - 

Schuringsedijk 162 in Numansdorp. 

(Z/21/112692)

13-10-2021 Het bouwen van een woning en het 

aanleggen van een in- en uitrit - Damgaarde 

7 in Nieuw-Beijerland. (Z/21/105317)

13-10-2021 Het realiseren van een dakopbouw - Prins 

Bernhardstraat 14 in Goudswaard. 

(Z/21/107226)

15-10-2021 Het verbouwen van het bestaande pand 

- Buitenhavenstraat 5 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/103400)

Verleende vergunning brandveilig gebruik
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

14-10-2021 Het brandveilig gebruiken van het pand - 

Vrouwehuisjesweg 1A in Mijnsheerenland 

(Ontwerpbesluit). (Z/21/108695)

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

12-10-2021 Kermis Oud-Beijerland op de volgende data: 

27 oktober 2021 van 14:00 uur tot 23:00 uur 

28 oktober 2021 van 15:00 uur tot 23:00 uur 

29 oktober 2021 van 15:00 uur tot 00:00 uur 

30 oktober 2021 van 13:00 uur tot 00:00 uur 

Op het parkeerterrein Vierwiekenplein in 

Oud-Beijerland.

13-10-2021 Collectevergunning Stichting Erasmus 

MC Foundation Tour for Life. Periode 25 

april 2022 tot en met 30 april 2022 in 

Oud-Beijerland. Periode 4 juli 2022 tot 

en met 9 juli 2022 in Nieuw-Beijerland, 

Numansdorp, Puttershoek en Klaaswaal.

13-10-2021 Halloween lampionnenoptocht op 30 

oktober 2021 van 19:00 uur tot 20:00 uur. 

Begin- en eindpunt ter hoogte van het 

winkelcentrum aan de Gravin Sabinastraat in 

Zuid-Beijerland.

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

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

25 oktober 

2021 tot en 

met 30 oktober 

2021

Driem Tiem Strien collecte in Strijen.

25 oktober 

2021 tot en 

met 30 oktober 

2021

Stichting kinderboerderij Piershil collecte in 

Piershil.

Toekenning straatnaam
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

01-10-2021 Jupiterstraat, Mercuriushof en 

Neptunusstraat in Strijen.

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

09-10-2021 Sloopmelding 19 woningen 

Wilhelminastraat e.o. - Wilhelminastraat 13 

in Nieuw-Beijerland. (Z/21/117352)

11-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Breitnerstraat 

4 in Oud-Beijerland. (Z/21/117403)

12-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Seringenstraat 

35 in Oud-Beijerland. (Z/21/117537)

13-10-2021 Het slopen van opstallen en het verwijderen 

en afvoeren van asbesthoudende 

materialen - Jan Lievenslaan 1 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/117857)

15-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Weverseinde 

343 A in Puttershoek. (Z/21/118156)

Vastgesteld 
bestemmingsplan ‘Tienvoet 
Heinenoord’ en besluit 
hogere waarde Wet 
geluidhinder ter inzage  

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 
12 oktober 2021 het bestemmingsplan ‘Tienvoet 
Heinenoord’ gewijzigd vast.  

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op 
het gebied ten zuiden van Heinenoord, waaronder 
de volkstuinen en het perceel tegenover gebouw 
De Tienvoet. Het perceel tegenover gebouw De 
Tienvoet is nu onbebouwd en zal worden ingericht 
voor een nieuwe woonwijk met 142 woningen. Het 
vrachtwagenparkeerterrein wordt naar het zuiden 
verschoven en de volkstuinen worden meer in 
westelijke richting opgeschoven. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 22 mei 2021 
tot en met 2 juli 2021 ter inzage gelegen. Tijdens deze 
periode zijn zienswijzen ingediend. De wijzigingen 
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
zijn aangegeven in de Nota van beantwoording 
zienswijzen. 

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder 
De geluidsbelasting op de nieuw te realiseren 
woningen in het gebied voldoet niet aan de waarden 
zoals die zijn voorgeschreven in de Wet geluidhinder. 
Het gaat daarbij met name om wegverkeerslawaai. Op 
basis van de Wet geluidhinder bestaat de mogelijkheid 
om een hogere waarde vast te stellen. Burgemeester 
en wethouders willen gebruik maken van deze 
mogelijkheid en hebben besloten tot vaststelling van 
hogere waarde Wet geluidhinder. 

Het ontwerpbesluit hogere waarde met 
bijbehorende stukken heeft gelijktijdig met het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Tijdens 
deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en 
alle bijlagen en het besluit hogere waarde Wet 
geluidhinder liggen met ingang van donderdag 21 
oktober tot en met woensdag 1 december 2021 ter 
inzage. U kunt de stukken bekijken via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPTienvoetHND21-VG01). 

Wanneer u de stukken op het gemeentehuis of een 
servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak maken met 
Annette van Bokkem of een andere medewerker van 
het Team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer 
14 0186 of per e-mail, 
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl 

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 
21 oktober tot en met woensdag 1 december 2021 
beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen 
alleen beroep indienen wanneer hij of zij kan aantonen 
dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om 
een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in 
te dienen.

In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende 
gegevens vermelden:
• de naam en adres van de indiener;
• de 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 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, kan een 
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 

Wanneer een belanghebbende gedurende de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de 
werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat 



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

op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen?
Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht 
bij Perry van der Elst of Annette van Bokkem. Zij zijn 
bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail 
perry.vanderelst@gemeentehw.nl of  
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

Bekendmaking Wet 
milieubeheer

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij de volgende melding in het kader 
van activiteitenbesluit milieubeheer heeft ontvangen:

• Melding Activiteitenbesluit in Heinenoord, 
Nijverheidsweg 30, ontvangen op vrijdag 1 oktober. 
Melding is afgehandeld onder zaaknummer  
Z-21-397799.

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.

Besluit uitvoeringsregels

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op 28 september 2021 onderstaand besluit 
vastgesteld:

• Uitvoeringsregels speeltuinverenigingen Hoeksche 
Waard 2021.

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

Besluit Gehandicapten-
parkeerplaats
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft het volgende besloten:

• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken op het parkeervak schuin voor de 
woning aan de Hilsondusstraat 71 in Strijen.

• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken op het meest noordoostelijke 
parkeervak op het parkeerterrein aan de Wouter 
van den Walestraat in Heinenoord.

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.

De raad luistert op  
26 oktober 
Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad over 
bijvoorbeeld de visie Vrijetijdseconomie of over de 
begroting van de gemeente in 2022? Dat kan tijdens 
de 2 beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag  
26 oktober 2021. Beide bijeenkomsten zijn digitaal  
en starten om 19.30 uur. 

Tijdens deze bijeenkomsten is niet de raad aan het 
woord, maar inwoners, instellingen of bedrijven. De 
raad luistert en stelt vragen. 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 en Middelen 
In deze bijeenkomst kunt u onder andere inspreken 
op 3 bestemmingsplannen, de begroting 2022 en de 
heffingsverordeningen 2022. 

Heffingen 2022 
Jaarlijks doet het college een voorstel aan de raad 
over de het verhogen, verlagen of gelijk houden van 
lokale heffingen en belastingen. Dan kunt u denken 
aan de rioolheffing, maar ook aan de hoogte van 
de hondenbelasting. De gemeenteraad moet de 
heffingen vaststellen, anders kan de gemeente in 2022 
deze heffingen niet innen. 

Beeldvormende bijeenkomst Sociaal 
domein, Duurzaamheid & Economie 
In deze bijeenkomst kunt u inspreken op de 
visie Wonen Welzijn en Zorg en op de visie 
Vrijetijdseconomie. 

Vrijetijdseconomie in de Hoeksche Waard 
Volgens de gemeenteraad is de vrijetijdssector 
(toerisme en recreatie) belangrijk voor de 
werkgelegenheid in Hoeksche Waard en de 
aantrekkingskracht als woongemeente. Afgelopen 
voorjaar heeft de gemeenteraad de koers van de 
vrijetijdseconomie vastgesteld. Het college heeft op 

basis van deze koers een visie geschreven, samen met 
onder andere ondernemers. In de visie zijn de ambities 
en doelen voor de vrijetijdseconomie in 2030 te lezen 
en wat ze gezamenlijk willen doen om deze waar te 
maken. 

Bijeenkomsten online volgen 
U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op  
dinsdag 26 oktober live online volgen via 
https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-
uitzendingen-en-geluidsverslagen. De uitzendingen 
beginnen om 19.30 uur. 

De gehele agenda en de stukken voor deze 
bijeenkomsten vindt u op https://www.gemeentehw.
nl/agendas-en-vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 
26 oktober, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Inspreken 
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. U kunt ook inspreken over niet-
geagendeerde onderwerpen 

Op de volgende 3 manieren kunt u op 26 oktober uw 
stem laten horen: 

  U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen 
wij uw mail dinsdag 26 oktober tot 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 25 oktober 12.00 uur contact 
opnemen met de griffie via griffie@
gemeentehw.nl? 

  Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken? 
Dan kunt u op dinsdag 26 oktober om 19.30 uur 
naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland 
komen. Hier wordt u geholpen met het 
persoonlijk inspreken tijdens de 
raadsbijeenkomst. Kiest u hiervoor? Wilt u dit 
dan uiterlijk dinsdag 26 oktober 12.00 uur aan 
ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of 
via 088 - 647 18 74?


