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IN DEZE RUBRIEK LEEST U ONDER 
ANDERE MEER OVER

• Vergoeding controle 
coronatoegangsbewijzen

• Adviesraad Sociaal Domein 
zoekt leden

• Informatiebijeenkomst 
inkoopactie HR++ glas

• Bouw Oranjehof Puttershoek 
gestart

Wil jij werken in een unieke streek waarbij jij het 
verschil kan maken voor 88.000 inwoners? Dan is 
gemeente Hoeksche Waard op zoek naar jou!
Durf jij vanuit verschillende richtingen te kijken en 
wil je met jouw vakmanschap persoonlijke impact 
hebben op de ontwikkeling van de Hoeksche Waard? 

Kom werken bij gemeente Hoeksche Waard!

Word jij
mijn nieuwe

collega?

Beheerder buitendienst
Gemalen & Riolering

 (36 uur)

HR adviseur 
 (36 uur)

Junior Toezichthouder 
Bouw & Ruimtelijke Ordening – 
startersfunctie 

 (32-36 uur)

Klantmanager Werk
 (32-36 uur)

Portfolio- & Projectmanager ICT
 (36 uur)

Senior netwerkbeheerder
 (36 uur)

Specialist Juridische Zaken
 (24 uur)

Technical Information Security 
Offi  cer - TISO

 (36 uur)

Teammanager Werk & Werkbedrijf 
HWwerkt!

 (36 uur)

Toezichthouder Bouw & RO 
 (36 uur)

Werkvoorbereider Groen & Grijs
 (24 uur)

Scan de QR- code of ga naar
www.werkenbijdehw.nl. Hier lees 
je meer over werken bij gemeente 
Hoeksche Waard en bekijk je al 
onze openstaande vacatures!

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
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Weekendafsluiting Heinenoordtunnel

De Heinenoordtunnel richting Rotterdam is op zaterdag 29 en zondag 30 januari in de 
nacht afgesloten vanwege werkzaamheden aan de brandblusvoorziening. Tijdens de 
afsluitingen worden werkzaamheden uitgevoerd aan de brandblusvoorziening in de 
oostbuis richting Rotterdam. Er wordt onder meer verder gewerkt aan het verlagen 
van de waterdruk. Na de werkzaamheden worden de brandblusvoorzieningen gestest.

Afsluiting
De tunnelbuis richting Rotterdam is afgesloten tijdens de volgende 2 nachten:
• Van vrijdag 28 januari 23.59 uur tot zaterdag 29 januari 08.00 uur;
• Van zaterdag 29 januari 23.59 uur tot zondag 30 januari 09.00 uur.

Omleidingen 
• Verkeer vanuit de Hoeksche Waard wordt omgeleid via de N217 en de A16;
• Verkeer vanuit Goeree-Overflakkee, West-Brabant en Zeeland wordt omgeleid via 

de A17 en de A16.

Omrijden via de Kiltunnel
Tijdens de afsluiting van de Heinenoordtunnel is de Kiltunnel tolvrij voor het verkeer 
in de afgesloten rijrichting.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat:  
www.rijkswaterstaat.nl/wegen/verkeersinformatie.

Tweede ronde aanvraag vergoeding controle coronatoegangsbewijzen

Gemeente Hoeksche Waard stelt een tweede ronde open voor het indienen van 
aanvragen door ondernemers, verenigingen en instellingen, die kosten hebben 
gemaakt voor het controleren van het coronatoegangsbewijs van hun klanten en/of 
bezoekers en die hier in de eerste ronde geen aanvraag voor hebben ingediend. Het 
gaat bijvoorbeeld om gemaakte personeels- en/of materiaalkosten. De tweede ronde 
duurt tot en met maandag 31 januari.

Ondernemers, verenigingen en instellingen in de sectoren sport, kunst, cultuur en de 
horeca, hadden in de eerste ronde tot maandag 17 januari de mogelijkheid om een 

aanvraag voor vergoeding in te dienen. De aanvragen die tot maandag 17 januari zijn 
binnengekomen, zijn nu bij de gemeente in behandeling. 

Budget over
Op grond van de binnengekomen vergoedingsaanvragen blijkt nog budget over. De 
gemeente biedt ondernemers, verenigingen en instellingen daarom in een tweede 
ronde de mogelijkheid alsnog een aanvraag in te dienen. 
Kijk op www.gemeentehw.nl/coronatoegangsbewijzen voor meer informatie over de 
voorwaarden in de tweede ronde en voor het aanvraagformulier.

Adviesraad Sociaal Domein zoekt leden

De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard is op zoek naar 3 enthousiaste leden 
(m/v), om de raad weer compleet te maken.

Het zou heel goed uitkomen wanneer jouw interesse vooral ligt op het gebied van 
Wmo of Jeugd & Gezin. En wanneer je kennis en ervaring op die gebieden hebt is dat 
ook mooi. Maar brede interesse en frisse inzichten zijn misschien zeker zo belangrijk. 

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard adviseert het college van B&W en 
bestaat uit 12 leden. De leden werken in werkgroepen die hun aandacht verdelen 

over de portefeuilles Werk & Inkomen, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ), Jeugd & Gezin en Mobiliteit (doelgroepenvervoer). De 
leden van de raad richten zich specifiek op 1 of meer van deze aandachtsgebieden 
maar beslissen mee over alle adviezen. 

Informatie? 
Kijk voor een meer gedetailleerde profielschets op de website: www.asdhw.nl.   
Mail voor vragen naar naar secretariaat@asdhw.nl. Heeft u interesse?  
Stuur dan een bericht voor zaterdag 5 februari naar secretariaat@asdhw.nl

Vanavond: online informatiebijeenkomst over inkoopactie HR++ glas

Op woensdag 26 januari van 19.30 tot 20.30 uur is het webinar over de inkoopactie 
HR++ glas voor woningeigenaren uit de Hoeksche Waard. Wilt u meer weten over 
deze actie? Meld u dan snel nog aan via www.regionaalenergieloket.nl/acties

Isolatie is als een warme jas voor uw woning. Dat woont niet alleen comfortabel, maar 
zorgt ook voor een lagere energierekening. Het vervangen van uw glas voor HR++ 
glas is makkelijker, voordeliger en leuker wanneer dat samen kan! Daarom 
organiseren wij samen met het Regionaal Energieloket deze glasactie voor u en 
andere woningeigenaren. Het Regionaal Energieloket biedt onafhankelijk advies aan 
inwoners van de Hoeksche Waard.

Na het webinar kunt u zich tot vrijdag 25 februari inschrijven voor deze 
dubbelglasactie. Er wordt dan contact met u opgenomen voor een afspraak voor een 
vrijblijvende offerte. Heeft u het webinar toch gemist? Na afloop is deze terug te 
kijken. Meer informatie en inschrijven: www.regionaalenergieloket.nl/acties

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard 
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Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp?

Bekendmakingen

Puttershoek  

Bouw van Oranjehof in Puttershoek gestart

Op donderdag 20 januari gaven wethouder Piet van Leenen (Wonen) van gemeente 
Hoeksche Waard, directeur Dennis Lausberg van woningcorporatie HW Wonen en 
Landré Schrijver, directeur van Bouwgroep Schrijver, de officiële start voor de bouw 
van de Oranjehof in Puttershoek. De samenwerking tussen gemeente Hoeksche 
Waard, HW Wonen en Bouwgroep Schrijver zorgt voor 38 energieneutrale woningen 
op een mooie plek vlakbij het centrum. Deze zogenaamde Nul-op-de meter 
woningen worden sociale huurappartementen. Alle woningen hebben 2 
slaapkamers. 

Wethouder Piet van Leenen is trots op een mooie mix van woningen: “De vraag naar 
huurwoningen in het middensegment neemt fors toe. Voor een deel van de 
woningen komt ook een groep woningzoekenden met een hoger inkomen in 
aanmerking. We willen de bouw van voldoende woningen in alle dorpen en voor elke 
portemonnee stimuleren. Dit project, op deze locatie in Puttershoek, is daarin een 
welkome aanvulling op de totale woonontwikkeling van de Hoeksche Waard.” 

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

Heinenoord

18-01-2022 Het verbouwen van een verdieping - Wouter 
van den Walestraat 1 in Heinenoord. 
(Z/22/130897)

Mijnsheerenland

20-01-2022 Het wijziging van de bestemming - 
Wilhelminastraat 7a in Mijnsheerenland. 
(Z/22/131268)

Nieuw-Beijerland

16-01-2022 Het aanbrengen van een keerwand - 
Perengaard 5, 7 en 9  in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/130560)

Numansdorp

17-01-2022 Vooronderzoek nieuwbouwwoning - Kolonel 3  
in Numansdorp. (Z/22/130736)

20-01-2022 Het bouwen van een vrijstaande woning 
- Torensteelaan 112 in Numansdorp. 
(Z/22/131105)

20-01-2022 Het verbouwen van de winkel en woning - 
Voorstraat 34 in Numansdorp. (Z/22/131167)

Oud-Beijerland

18-01-2022 Het kappen van 7 bomen - Jan Lievenslaan 1 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/130910)

18-01-2022 Het wijzigen van de bestemming - Zinkweg 140 
in Oud-Beijerland. (Z/22/130901)

19-01-2022 Het plaatsen van een kozijn - Albert 
Einsteinstraat 12 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/131075)

20-01-2022 Het bouwen van een aanbouw - Multatulipad 
36 in Oud-Beijerland. (Z/22/131257)

Puttershoek

19-01-2022 Het bouwen van een nieuwe loods 
- Weverseinde 205 in Puttershoek. 
(Z/22/130988)

19-01-2022 Het kappen van 2 bomen - Kadastrale sectie 
E, perceelnnummer 135 in Puttershoek. 
(Z/22/131023)

19-01-2022 Het kappen van 3 bomen aan primaire 
waterkering waterschap - Laan van Heemstede 
in Puttershoek. (Z/22/131011)

Strijen

17-01-2022 Het kappen van 1 boom - Sportlaan 4 in Strijen. 
(Z/22/130637)

21-01-2022 Het bouwen van een woning - Hoekseweg 1 in 
Strijen. (Z/22/131275)

Strijensas

19-01-2022 Het bouwen van een garage tegen de rechter 
zijgevel van de woning - Kerkplein 7 in 
Strijensas. (Z/22/131091)

Westmaas

18-01-2022 Plaatsen dakkapel voor- en achter - De Roolaan 
27 in Westmaas. (Z/22/130888)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

20-01-2022 Het wijzigen van de bestemming van woning 
naar kantoorpand - Blaaksedijk West 31 in 
Heinenoord.(Z/22/128553)

Maasdam

17-01-2022 Het bouwen van een garage en bergruimte en 
renovatie van de bestaande woning - Polderdijk 
15a in Maasdam.(Z/21/115541)

17-01-2022 Het plaatsen van een tuinkas in de moestuin - 
Kilstraat 25 in Maasdam. (Z/21/125025)

17-01-2022 Vervanging kozijnen - Zuiddijk 21c in Maasdam. 
(Z/22/128391)

Numansdorp

17-01-2022 Het bouwen van een woning - Paltrokmolen 37 
(kavel 21) in Numansdorp. (Z/21/124654)

17-01-2022 Het bouwen van een berging, plaatsen van een 
overkapping en aanleggen van een vlonder en 
damwand - Burgemeester de Zeeuwstraat 167 
in Numansdorp. (Z/21/121524)

18-01-2022 Het bouwen van een woning - Torensteelaan 
110 in Numansdorp. (Z/21/127547)

20-01-2022 Het aanleggen van een houten beschoeiing - 
Wintertaling 7 in Numansdorp. (Z/21/126267)

Oud-Beijerland

18-01-2022 Het aanbouwen van een keuken en erker - 
Adm. Helfrichsingel 66 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/128560)

18-01-2022 Het bouwen van een opbouw - 
Mendelssohnstraat 10 in Oud-Beijerland. 
(Z/21/127597)

21-01-2022 Het aanbrengen van een terrasdeur en 
dakterras aan de voorzijde - Huizingastraat 32 
in Oud-Beijerland. (Z/21/119902)

21-01-2022 Het uitbreiden van een bedrijfspand met een 
loods - Jan van der Heijdenstr 16 in  
Oud-Beijerland. (Z/21/125502)

Strijen

18-01-2022 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
- Schelpweg 20 in Strijen. (Z/21/127897)

18-01-2022 Het uitbreiden van de woning en de schuur - 
Schelpweg 4 in Strijen. (Z/21/116989)

Strijensas

18-01-2022 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning - Buitendijk 13 in Strijensas. 
(Z/21/127598)

Westmaas

18-01-2022 Het bouwen van een tijdelijke huisartsenpost (3 
jaar) - Terrein achter de Beatrixlaan perceel C nr 
1464 in Westmaas. (Z/21/120492)

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

31-01 tot en 
met 05-02-2022

Hersenstichting in alle dorpen van gemeente 
Hoeksche Waard

10-07 tot en 
met 16-07-2022

Roparun team Oud-Beijerland



Numansdorp  

Strijen   Heinenoord Strijen   

Ontwerp omgevingsvergunning realiseren woning Middelsluissedijk WZ 3 Numansdorp  
ter inzage

Inhoud en doel van het project
Wij ontvingen een aanvraag voor een omgevings-
vergunning voor de herbouw van een woning op het 
perceel Middelsluissedijk WZ 3 in Numansdorp. 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).

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende 

stukken liggen met ingang van donderdag 27 januari tot 
en met woensdag 9 maart ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken op de website:www.ruimtelijkeplannen.nl (onder 
de IDN-code NL.IMRO.1963.OVMiddsldWZ3ND21-ON01).
Wanneer u de stukken in het gemeentehuis of een 
servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak maken met 
Sabine Voskamp van het team Omgeving, bereikbaar 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 schriftelijke 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 Middelsluissedijk WZ 3 
Numansdorp.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of 
heeft u vragen? Neem dan contact op met Sabine 
Voskamp via telefoonnummer 088 – 647 14 75 of via 
e-mail sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

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 Plaats Datum 
uitschrijving

V.P. Stoilova Strijen 28-12-2021

R. Bos Heinenoord 18-01-2022

    
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 
Burgemeester en Wethouders, 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.

Bekendmaking

Op dinsdag 14 december 2021 heeft gemeenteraad 
Hoeksche Waard onderstaande verordening vastgesteld.

Verordening noodsteun aan ondernemers en 
verenigingen vanwege de Coronacrisis.

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

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

Mijnsheerenland

17-01-2022 Het verwijderen en afvoeren 
van asbesthoudende 
materialen - Molenvlietlaan 
54 in Mijnsheerenland. 
(Z/22/130658)

Numansdorp

17-01-2022 Het verwijderen en afvoeren 
van asbesthoudende materialen 
- Van Beethovenstraat 2 in 
Numansdorp. (Z/22/130643)

Oud-Beijerland

20-01-2022 Het verwijderen en afvoeren 
van asbesthoudende materialen 
- Rembrandtstraat 2 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/131147)

Piershil

16-01-2022 Melding sloop schuur - Koningin 
Wilhelminastr 6 in Piershil. 
(Z/22/130543)

Puttershoek

19-01-2022 Het slopen van een loods 
- Weverseinde 205 in 
Puttershoek. (Z/22/130987)

19-01-2022 Het verwijderen en afvoeren 
van asbesthoudende materialen 
- Arie van Drielstraat 28 in 
Puttershoek. (Z/22/131082)

Zuid-Beijerland

18-01-2022 Het verwijderen en afvoeren 
van asbesthoudende materialen 
- Jacob Pauwstraat 1 in  
Zuid-Beijerland. (Z/22/130902)



Beeldvormende bijeenkomstBeeldvormende bijeenkomst
Dinsdag 1 februari

Nieuws uit de gemeenteraad

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? 
Bijvoorbeeld over het duurzaam en veilig inrichten van de 
wegen in Hoeksche Waard? Dat kan tijdens de 
beeldvormende bijeenkomst op dinsdag 1 februari. De 
bijeenkomst is digitaal en start om 19.30 uur. 

Op dinsdag 1 februari 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 bijeenkomst live online volgen? Lees 
dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomst online volgen’.

In de bijeenkomst op 1 februari kunt u onder andere 
inspreken op 4 bestemmingsplannen, op besluiten in 
verband met de Omgevingswet of op het burgerinitiatief 
‘Stop plannen Leenheerenpolder’. 

Burgerinitiatief inwoners Goudswaard 
De Leenheerenpolder in Goudswaard is in 2018 
opgenomen in het Natura2000 gebied ‘Haringvliet’. In de 
gebiedsvisie van de gemeente staat een plan om net 
buiten dit gebied woningen te bouwen.  De actiegroep 
‘Stop Plannen Leenheerenpolder heeft een 
burgerinitiatief ingediend. Ze wil dat deze bouwplannen 
op pauze worden gezet. Ook vraagt de actiegroep om de 
bouwplannen te toetsen op onder meer een goede 
verkeersontsluiting en draagvlak bij de lokale bewoners. 
Het burgerinitiatief is door 688 mensen ondertekend. De 
actiegroep zal op 1 februari een toelichting geven op het 
burgerinitiatief.

Wat is een burgerinitiatief?
Als inwoner van Hoeksche Waard kunt u via een 
burgerinitiatief een onderwerp op de agenda van de 
gemeenteraad plaatsen. De raad bespreekt uw voorstel, 
als u tenminste100 handtekening heeft kunnen 
verzamelen voor uw initiatief.  Er zijn nog meer 

voorwaarden: neem daarvoor contact op met de griffie 
van de raad of kijk voor meer informatie op de website 
van de gemeente bij ‘Burgerinitiatief’.

Veilige en Duurzame wegen in Hoeksche Waard
In Nederland worden wegen steeds meer ingericht 
volgens de ‘Duurzaam Veilig principes’. Duurzaam Veilig 
zorgt ervoor dat de vorm van de weg, de functie en het 
gebruik op elkaar zijn afgestemd. Je kunt dan denken 
aan: snel rijdende vrachtwagens niet tussen de fietsers, 
maar ook dat verkeerssituaties van Noord-Groningen tot 
de Hoeksche Waard op gelijke wijze herkenbaar zijn voor 
de weggebruiker. Als de wegen worden gebruikt waar ze 
voor zijn bedoeld, kunnen zaken als geluidsoverlast door 
weggebruikers, trillingsoverlast en een onveilige 
woonomgeving worden voorkomen of verminderd en het 
verkeer kan beter doorstromen. Het college stelt de raad 
voor om de Duurzaam Veilig principes te hanteren voor 
de inrichting van de wegen in Hoeksche Waard.

Bijeenkomst online volgen

U kunt de bijeenkomst op dinsdag 1 februari live online 
volgen via https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-
uitzendingen-en-geluidsverslagen. 
De uitzending begint om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor de bijeenkomst 
vindt u op https://www.gemeentehw.nl/agendas-en-
vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 1 februari.

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 dinsdag  
1 februari uw stem laten horen:

  U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij 
uw mail dinsdag 1 februari 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. 

Puttershoek Numansdorp 

Besluiten

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft het volgende besloten:

• Het instellen van een parkeerverbodszone in de wijk 
Heeren van Rustenburg in Puttershoek door het 
plaatsen van verkeersborden model E01-zb en E01-ze 
zoals bedoeld in artikel 24 van het RVV 1990. 

• Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken op het parkeervak schuin voor 
Burgemeester de Zeeuwstraat 73 in Numansdorp.  

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.

Oud-Beijerland  

Bekendmaking Wet milieubeheer

• Op dinsdag 11 januari is een melding ontvangen in het 
kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. Het 
gaat over het bouwen van een inrichting voor het 
bekleden van meubels gelegen aan de Röntgenstraat 
10 in Oud-Beijerland. Deze melding is afgehandeld 
onder zaaknummer Z-22-402604.

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.

De raad luistert op dinsdag 1 februari



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

Verder is het nodig om het programma Microsoft 
Teams te downloaden en te installeren. Kiest u 
voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag  
31 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 1 februari 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 1 februari 12.00 
uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.
nl of via 088 - 647 18 74?

Social media
Wat is en wat doet 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


