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Warm gebaar actie een groot succes: 400 extra tegoedbonnen beschikbaar gesteld

In week 50 heeft elk huishouden in de Hoeksche Waard een wenskaart ontvangen 
met daarbij de mogelijkheid om iemand te nomineren voor een tegoedbon (ter 
waarde van € 50,-) van een horecaonderneming uit de Hoeksche Waard. In totaal 
waren hiervoor 100 tegoedbonnen beschikbaar gesteld. De actie is zeer positief 
ontvangen door inwoners en horecaondernemers. Er zijn ongeveer 1500 
aanmeldingen binnengekomen. Uit het grote aantal aanmeldingen en de bijgevoegde 
motivaties, blijkt dat veel mensen in de Hoeksche Waard een ander - bijvoorbeeld een 
buurvrouw, zorgmedewerker of docent – een tegoedbon gunnen. De actie zorgt 
ervoor dat mensen hun waardering naar elkaar uitspreken én zorgt voor extra 
aandacht (en inkomsten) voor onze lokale horecaondernemers. Daarom is besloten 
het aantal te vergeven tegoedbonnen te verhogen naar 500. De winnaars kunt u per 
dorp terugvinden op www.gemeentehw.nl/warmgebaar. Zij mogen zelf de persoon 
die zij genomineerd hebben verrassen met de tegoedbon.

Vorige week overhandigde burgemeester Bram van Hemmen een tegoedbon van een 
lokale horecagelegenheid aan Jan Vermeulen, voorzitter van stichting Roparun 
Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard Runners (team 1) zorgden voor verzending van 
de wenskaarten, waardoor de verzendkosten rechtstreeks naar de Roparun gaan.

IN DEZE RUBRIEK LEEST U ONDER 
ANDERE MEER OVER

• Warm gebaar actie een groot  
succes: 400 extra tegoedbonnen 
beschikbaar gesteld

• U kunt nog meedoen met de  
isolatieactie voor woning
eigenaren

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



U kunt nog meedoen met de isolatieactie voor woningeigenaren

Steeds meer inwoners kiezen ervoor om hun woning te isoleren. Helemaal nu de 
gasprijzen stijgen. Met de isolatieactie, die gemeente Hoeksche Waard samen met het 
Regionaal Energieloket organiseert, isoleert u uw vloer, bodem of gevel. Daardoor 
blijft uw woning warm in de winter en koel in de zomer. Ook woont u prettiger, 
verbruikt u minder energie en helpt u het klimaat.

Zo werkt de isolatieactie, schrijf u voor zondag 16 januari in
U schrijft zich voor 16 januari in via: www.regionaalenergieloket.nl/acties. Hier kunt u 
ook de online informatiebijeenkomst van woensdag 1 december terugkijken met 
informatie over deze actie en bijvoorbeeld subsidies. 

Het voorwerk is gedaan, u ontvangt een scherp aanbod
Het Regionaal Energieloket heeft voor u het voorwerk gedaan en ervaren 
isolatiebedrijven gekozen uit de regio. Het betreffende isolatiebedrijf bekijkt of uw 
woning geschikt is voor isolatie. U ontvangt vervolgens een persoonlijke offerte.  
U beslist aan de hand van de offerte zelf of u de woning wilt laten isoleren. Via de 
actie worden binnen de Hoeksche Waard veel woningen geïsoleerd. Omdat de 
isolatiebedrijven hun werk hierdoor slimmer kunnen plannen en uitvoeren, krijgt u 
kwaliteit voor een goede prijs.

Benieuwd of een hybride warmtepomp wat voor uw koopwoning is?

De gemeente biedt u in samenwerking met het Regionaal Energieloket gratis 
ondersteuning om te onderzoeken of een hybride warmtepomp bij uw koopwoning 
en situatie past. Een hybride warmtepomp werkt samen met de cv-ketel en zorgt voor 
een groot deel (50 tot 80%) van de verwarming van uw woning. U bespaart hierdoor 
flink op uw gasverbruik en energiekosten. De cv-ketel verwarmt het tapwater en 
springt soms bij, bijvoorbeeld als het buiten vriest. In de zomer kan een hybride 
warmtepomp soms ook de woning koelen. 

Weten of uw woning geschikt is? Kijk de online informatieavond terug!
Op woensdag 15 december vond er een online informatiebijeenkomst plaats met meer 
informatie over de hybride warmtepomp en de inkoopactie. De opname van deze 

bijeenkomst kunt u terugkijken via: www.regionaalenergieloket.nl/acties. Zo krijgt u 
een eerste beeld of een hybride warmtepomp een mogelijkheid is voor uw woning. 

Meedoen aan de actie voor een hybride warmtepomp? Schrijf u voor 30 januari in
Tot 30 januari kunt u meedoen met de inkoopactie door u vrijblijvend in te schrijven 
via: www.regionaalenergieloket.nl/acties. Na inschrijving wordt u gebeld om te 
bespreken of een hybride warmtepomp een goede optie lijkt voor uw woning. Daarna 
volgt een woningopname en bekijkt de installateur ter plekke of uw woning geschikt 
is. U ontvangt dan vrijblijvend een offerte, waarop u beslist of u meedoet aan de 
actie. Doordat meerdere woningeigenaren meedoen aan de actie, ontvangt u een 
scherp aanbod.

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard 

In januari volgt er nog een glasactie voor woningeigenaren. Ook komt er een actie gericht op verenigingen van eigenaren (VvE’s) met informatie om de woning en het 
gebouw te verduurzamen. Houd hiervoor de gemeentelijke kanalen in de gaten. Of kijk regelmatig op: www.regionaalenergieloket.nl/acties

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 telefoonnummer14 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

’sGravendeel

27-12-2021 Het plaatsen van een dakkapel en isoleren kap - 
Boendersweg 24a in ‘sGravendeel.

28-12-2021 Het plaatsen van een dakkapel - Singel 4 in 
‘sGravendeel.

Heinenoord

27-12-2021 Het uitbreiden/nieuw bouwen van de 
werkplaats - Langeweg 1a in Heinenoord. 

Klaaswaal

28-12-2021 Vergunning brandveilig gebruik - Berkenlaan 16 
in Klaaswaal. 

29-12-2021 Het verbouwen van het bedrijfspand en 
kantoor - Industrieweg 20 in Klaaswaal.

Maasdam

26-12-2021 Het plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde van de woning - Roodborst 30 in 
Maasdam. 

29-12-2021 Het verplaatsen van de bestaande inrit - 
Hoeksedijk 20 in Maasdam.

Mijnsheerenland

29-12-2021 Het plaatsen van een warmtepomp - Baljuwlaan 
10 in Mijnsheerenland. 

NieuwBeijerland

24-12-2021 Het vergroten van de woning - Zuidzijdsedijk 82 
in NieuwBeijerland. 

29-12-2021 Het plaatsen van een dakkapel - ‘s-Gravenweg 
64 in NieuwBeijerland.

30-12-2021 Het plaatsen van een aanbouw - Langeweg 9 in 
NieuwBeijerland.

Numansdorp

29-12-2021 Aanvraag inrit (bestaand) woonhuis - Voorstraat 
30 in Numansdorp. 

30-12-2021 Verbouwing woning - Middelsluissedijk WZ 55 
in Numansdorp.

OudBeijerland

29-12-2021 Het aanbouwen van een keuken en erker -  
Adm. Helfrichsingel 66 in OudBeijerland. 

29-12-2021 Het realiseren van een tijdelijke uitrit voor 
baggerwerkzaamheden - N217 in  
OudBeijerland. 

Strijen

27-12-2021 Het verbouwen van de schuur tot yogaschool – 
Hoekseweg 14 in Strijen.

28-12-2021 Het wijzigen van de bestemming voor het 
(tijdelijk) plaatsen van een container voor 
verkoop koffie en frisdranken - Waleplein 2 in 
Strijen.

ZuidBeijerland

30-12-2021 Raam vooraanzicht - Zwartsluisje 23 in  
ZuidBeijerland.

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

‘Gravendeel

27-12-2021 Het ophangen van een lichtbak - Kerkstraat 29 
in ‘sGravendeel. (Z/21/124779)

28-12-2021 Het herstellen van de fundering - Irisstraat 1 in 
‘sGravendeel. (Z/21/126010)

Heinenoord

28-12-2021 Wijzigen brandcompartiment - Sluisendijk 8 in 
Heinenoord. (Z/21/124269)

Mijnsheerenland

28-12-2021 Het realiseren van een doorbraak - Vorderban 2 
in Mijnsheerenland. (Z/21/127889)

28-12-2021 Het slopen van 10 woningen - Ter Kuilestraat 
17 t/m 23 en v.d. Waalstraat 2 t/m 12 in 
Mijnsheerenland. (Z/21/126552)

Numansdorp

28-12-2021 Het bouwen van een nieuwe loods - 
Rijksstraatweg 65a in Numansdorp. 
(Z/21/123387)

OudBeijerland

27-12-2021 Het wijzigen van de bestemming - Jan 
van der Heijdenstr 11 in OudBeijerland. 
(Z/21/121301)

29-12-2021 Het plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde - Zinkweg 55 in OudBeijerland. 
(Z/21/119684)



Beslistermijn verlengen

Datum 
verlening

Zakelijke inhoud

OudBeijerland

27-12-2021 Het maken van doorgang tot een nieuw 
dakterras aan de voorzijde - Huizingastraat 32 
in OudBeijerland. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
15-02-2022. (Z/21/119902)

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

Numansdorp

28-12-2021 Het slopen van een schuurtje - Hallinxweg 4 a in 
Numansdorp

Strijen 

Klaaswaal  

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 Strijen, Simon 
Stevinstraat 3 – De Notenshop, ontvangen op 
woensdag 8  december. Melding is afgehandeld  
onder zaaknummer Z-21-400809.

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.

Uitgeschreven personen

Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet 
basisregistratie personen gemeente Hoeksche Waard. 
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat na 
onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet 
meer woonachtig is 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 de gemeente Hoeksche 
Waard en te registreren in de landelijke Registratie 
Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres. 
   

Naam Datum uitschrijving

Klaaswaal

I. de Ridder 15-12-2021

   
U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u 

binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken. Dit 
doet u door een brief te sturen aan: Het college van B&W 
van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA 
Oud-Beijerland.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de volgende 
gegevens vermelden:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u de brief verzendt (de dagtekening);
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht;
• de reden van bezwaar;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens uw 
telefoonnummer en e-mailadres. Aan het 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 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook 
bezwaar is ingediend. Voor de behandeling van het 
verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank 
kosten (griffierecht) in rekening.

Beeldvormende bijeenkomst 
dinsdag 11 januari

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad over 
bijvoorbeeld de kosten van het plan van stichting 
Windwaarde of over de visie van de gemeente op 
participatie?  Dat kan tijdens de 2 beeldvormende 
bijeenkomsten op dinsdag 11 januari. Beide 
bijeenkomsten zijn digitaal en starten om 19.30 uur.  

Op 11 januari zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan 
het woord en dus niet de raad. De raad luistert en stelt 
vragen. Door in te spreken helpt u de gemeenteraad zich 
een goed beeld te vormen van zaken die spelen in de 
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 bijeenkomstBeeldvormende bijeenkomst
Dinsdag 11 januari

Nieuws uit de gemeenteraad



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

Beeldvormende bijeenkomst Fysiek domein, Bestuur 
en Middelen 
In deze bijeenkomst kunt u onder andere inspreken op 3 
bestemmingsplannen, de afvalstoffenverordening 2022 en 
het uitvoeringsplan gelden fondsen Windpark Oude Mol. 

Plan van stichting Windwaarde (windpark Oude Mol) 
De 6 windmolens van windpark Oude Mol in Strijensas 
worden vervangen door 4 grotere windmolens. Bij 
bekendmaking van dit voornemen heeft een groep 
omwonenden zich verenigd om de belangen van de 
inwoners van Strijensas en Mariapolder te behartigen. 
Inmiddels is het plan – met succesvolle inbreng van de 
belangenbehartigers – goedgekeurd door de 
gemeenteraad en kunnen de windmolens worden 
vervangen. Daarbij is afgesproken dat de ontwikkelaar 
compensatiegeld betaalt om Strijensas en Mariapolder 
duurzamer te maken en de leefbaarheid te vergroten. 
Om het geld op de juiste wijze te besteden hebben de 
belangenbehartigers de Stichting Windwaarde opgericht 
en een uitvoeringsplan gemaakt. Op 11 januari zal de 
Stichting een presentatie geven over hun plan.
 
Beeldvormende bijeenkomst Sociaal domein, 
Duurzaamheid & Economie 
In deze bijeenkomst kunt u onder andere inspreken op 
het beschikbaar stellen van looncompensatie voor 
zorgpersoneel in de Wmo en op de wijze waarop de 
gemeente participatie wil organiseren. 

Passen een burgerberaad en ‘Right to Challenge’ bij 
Hoeksche Waard? 
De gemeente wil graag luisteren naar inwoners, hun 
ideeën horen en eigen initiatief stimuleren om samen de 
Hoeksche Waard steeds een beetje beter te maken. Hoe 
dat het beste kan, daarover heeft het college een visie 
geschreven. Een aantal raads- en burgerleden heeft 
meegedacht bij het maken van de visie. Ook is er een 
enquête gehouden onder inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties in de Hoeksche Waard. In 
de visie wordt het burgerberaad en het uitdaagrecht 
genoemd als mogelijke manieren om als inwoner te 
participeren. Het college stelt de raad voor om de 
participatievisie vast te stellen en een burgerberaad en 
het uitdaagrecht verder te onderzoeken. 

Bijeenkomsten online volgen 
Op dinsdag 11 januari kunt u de bijeenkomsten via www.
gemeentehw.nl/gemeenteraad live online volgen. Klik op 
‘Rechtstreekse uitzendingen & Geluidsverslagen’. De 
uitzendingen beginnen om 19.30 uur. De hele agenda en 
de stukken bekijken? Klik op ‘Agenda’s & Vergaderstukken’ 
en daarna op de datum dinsdag 11 januari.

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 11 januari uw stem 
laten horen: 

  U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij 
uw mail dinsdag 11 januari 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 10 
januari 12.00 uur contact opnemen met de griffie 
via griffie@gemeentehw.nl?  

  Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken?  Dan 
kunt u op dinsdag 11 januari 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 11 januari 12.00 uur aan 
ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl  of via 
088 - 647 18 74?


