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IN DEZE RUBRIEK LEEST U ONDER 
ANDERE MEER OVER

• Tellers gezocht voor 
gemeenteraadsverkiezingen

• Energie besparen voor VvE’s? 
Kom naar de online 
informatieavond

•  Digitale nieuwsbrief over 
duurzaamheid in de 
Hoeksche Waard

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)

  
Inkoper aanbestedingen openbare 
ruimte 

 (35 uur)

  
Junior Toezichthouder 
Bouw & Ruimtelijke 
Ordening – startersfunctie 

 (32-36 uur)

Klantmanager Werk
 (32-36 uur)

Portfolio- & Projectmanager ICT 
 (36 uur)

Senior medewerker Groen
 (36 uur)

Senior netwerkbeheerder 
 (36 uur)

  
Teammanager Werk & Werkbedrijf 
HWwerkt! 

 (36 uur)

  
Technical Information Security 
Offi  cer - TISO 

 (36 uur)

Toezichthouder Bouw & RO 
 (36 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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Tellers gezocht! 

De gemeenteraadsverkiezingen worden – net als vorig jaar met de Tweede 
Kamerverkiezingen - over meerdere dagen verspreid, namelijk op maandag 14, 
dinsdag 15 en woensdag 16 maart. We hebben voldoende stembureauleden om de 
stembureaus op deze 3 dagen te bemensen. Maar extra tellers zijn nog van harte 
welkom! Wij zijn nog op zoek naar tellers voor 16 maart. 

Tellen in 1 van de 45 stemlokalen 
In alle stemlokalen verspreid over de hele Hoeksche Waard worden op 16 maart vanaf 
21.00 uur de stemmen geteld die op die dag zijn uitgebracht in dat stembureau. De 
ervaring leert dat deze telling ongeveer om 23.30 uur afgerond kan zijn. Kijk op 
www.gemeentehw.nl/gemeenteraadsverkiezingen hoe u zich kunt aanmelden. 

Energie besparen voor VvE’s? Kom naar de online informatieavond! 

Is uw koopwoning in de Hoeksche Waard onderdeel van een Vereniging van Eigenaren 
(VvE)? En wilt u meer weten over wat u als VvE kunt doen om energie te besparen? 
Meld u dan aan voor de online informatieavond ‘Energie besparen voor VvE’s’ op 
maandag 14 februari.  
 
Er zijn steeds meer manieren om energie te besparen. Maar wat mag u wel en niet 
doen als uw woning onderdeel is van een VvE? En wat kunt u gezamenlijk met de VvE 
doen? Gemeente Hoeksche Waard organiseert deze avond samen met het Regionaal 
Energieloket om u op weg te helpen. Het Regionaal Energieloket biedt onafhankelijk 
advies aan inwoners van de Hoeksche Waard. 
 
Hoe ziet de online informatieavond eruit? 
Tijdens de online informatiebijeenkomst hoort u meer over de verschillende 
energiebesparende opties voor VvE’s, tips voor een duurzaam 
meerjarenonderhoudsplan en financieringsopties. Ook kunt u uw vragen stellen. 
Neem thuis gemakkelijk deel aan de avond via uw computer, tablet of telefoon.  
 
Aanmelden en meer informatie 
De online informatieavond is op maandag 14 februari van 19.30 tot 20.30 uur. Kijk 
voor meer informatie en om u aan te melden op www.regionaalenergieloket.nl/acties. 

Vul uw postcode in en klik op ‘Energie besparen voor VvE’s’ en daarna op ‘Aanmelden 
informatieavond’. 

Verhuurt u een woonruimte in de Hoeksche Waard?

Sinds 2021 zijn verhuurders wettelijk verplicht om betalingsachterstanden van 
huurders te melden aan de gemeente. De gemeente doet dan een vrijblijvend 
hulpaanbod aan de inwoner. Want het niet betalen van huur kan een signaal zijn van 
financiële problemen. Hoe eerder daarbij hulp wordt geboden, hoe beter. Deze 
werkwijze heet vroegsignalering van schulden en is vastgelegd in de Wet op de 
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). 

Wat moet u doen?
Voordat u daadwerkelijk huurachterstanden kunt melden aan gemeente Hoeksche 
Waard, moet u 2 zaken regelen op www.achterstandenaanleveren.nl:  
1. Een overeenkomst afsluiten met de gemeente, zodat we bij het uitwisselen van 

persoonsgegevens voldoen aan de AVG. Het ondertekenen van deze overeenkomst 
gebeurt online via een ondertekenportaal;

2. Een account aanvragen om uw meldingen veilig te kunnen doen in het 
automatiseringssysteem RIS.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie voor verhuurders over vroegsignalering? 
Kijk dan op de website www.nvvk.nl/vroegsignalering-verhuurders 
of scan de QR-code. 

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Franceline Visser via e-mail 
franceline.visser@gemeentehw.nl of telefoonnummer 088 – 647 37 83 of  
Inge Minderhoud via e-mail inge.minderhoud@gemeentehw.nl of via 
telefoonnummer 088 – 647 38 29. Zij zijn beleidsadviseurs Participatie en 
Leefbaarheid en helpen u graag.

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard 
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Digitale nieuwsbrief over duurzaamheid in de Hoeksche Waard

Wilt u op de hoogte blijven 
van subsidies, die u als 
inwoner van de Hoeksche 
Waard kunt aanvragen 
bijvoorbeeld als u uw 
woning wilt isoleren of de 
tuin wilt vergroenen? Of 
lijkt het u leuk om dit jaar 
uw idee in te zenden voor 
de Duurzaamheidsprijs en 
kans te maken op maximaal 
10.000 euro? Blijft u graag 
op de hoogte van de 

verschillende bijeenkomsten van de gemeente over duurzame thema’s? Abonneer u 
dan op de nieuwsbrief Duurzaamheid van gemeente Hoeksche Waard.

Over de nieuwsbrief
De nieuwsbrief over Duurzaamheid is een nieuwe, digitale nieuwsbrief van gemeente 
Hoeksche Waard voor iedereen in de Hoeksche Waard, die geïnteresseerd is in het 
onderwerp duurzaamheid. In deze nieuwsbrief – die ongeveer 8 keer per jaar 
verschijnt – leest u nieuws over de energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit 
en klimaatadaptatie. Gemeentelijk nieuws, maar ook interessante informatie van 
andere partijen, die samen met ons werken aan het verduurzamen van onze mooie 
Hoeksche Waard.

Aanmelden
Aanmelden kan via www.gemeentehw.nl/nieuwsbrief-duurzaamheid. Voor 
ondernemers is er de digitale nieuwbrief Ondernemersupdate. Informatie over 
verduurzamen voor ondernemers wordt met name in deze nieuwsbrief 
meegenomen. Ondernemers kunnen zich voor de Ondernemersupdate aanmelden 
via ondernemen@gemeentehw.nl.



Onthulling bouwbord Kruidhof  

Wethouder Harry van Waveren onthulde op dinsdag 1 februari het bouwbord voor 
het woningbouwproject Kruidhof in Puttershoek. Op de locatie van het voormalig 
tuincentrum Kruithof komen beneden-boven woningen, rug-aan-rug woningen, 
rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en appartementen. De toekomstige 

woningen zijn voor starters, gezinnen en senioren. De woningen zijn 
levensloopbestendig en energiezuinig. Op dit moment is de sloop van het voormalig 
tuincentrum en de verkoop van de woningen in voorbereiding. Informatie over de 
woningen vindt u op de website www.woneninkruidhof.nl.  

Het bos heeft ook aandacht en verzorging nodig

Het lijkt met elkaar in tegenspraak: natuur 
verzorgen. Kan de natuur niet voor zichzelf 
zorgen? Heel vaak kan de natuur het 
inderdaad prima zelf regelen. Maar soms is 
ingrijpen van de mens gewenst. In de 
Hoeksche Waard zijn bossen een soort kleine, 
groene eilandjes, die zonder onderhoud snel 
achteruitgaan. Deze geïsoleerde stukken 
natuur hebben onderhoud nodig. Zo kunnen 
we, ook in de toekomst, blijven genieten van 
gevarieerde, gezonde en sterke bossen. De 
gemeentelijk ecoloog en een 
groenbeheerder van Hoekschewaards 
Landschap lichten het hoe en waarom van 
bosonderhoud in de Hoeksche Waard toe. 

De Hoeksche Waard is van oudsher geen 
bosrijk gebied
Chiel Visser, terreinbeheerder bij 
Hoekschewaards Landschap (HWL): “In de 
16e eeuw is het gebied door middel van 
inpoldering onttrokken aan het water. De 
grond is zeer vruchtbaar en heeft sinds die 
tijd vooral een landbouwbestemming 
gekregen. Bossen zijn pas in de jaren 60 van 
de vorige eeuw op wat grotere schaal 
aangeplant en waren vooral bedoeld als 
productiebossen. Staatsbosbeheer is 
eigenaar van 80 tot 90% van het bosareaal in 
de Hoeksche Waard.” Chiel Visser vertelt dat men de afgelopen decennia anders 
tegen bossen is gaan aankijken. Natuurbeleving, -educatie en recreatie werden 
langzaam maar zeker de voornaamste functies van het bos. “Als Hoekschewaards 
Landschap vinden wij ook dat het belangrijk is mensen te verbinden met de natuur. 
Als mensen zien hoe mooi de natuur is, willen zij haar beschermen, is het idee. 
Daarom willen we natuurgebieden waar mogelijk openstellen en toegankelijk maken.” 
De vroegere focus op houtproductie heeft ook nu nog gevolgen voor de gezondheid 
van het bos. “Bos was vooral bedoeld voor houtwinning. Daarom staan er veel 
dezelfde bomen in de bossen, vaak op kleine afstand van elkaar. Dat maakt het bos 
eentonig en vatbaard voor ziektes en plagen”. Minder variatie in plant- en dierenleven 
betekent bovendien dat het bos harder moet werken om gezond te blijven. 
“Plaagdieren krijgen sneller de overhand omdat bijvoorbeeld hun natuurlijke vijanden 
het bos links laten liggen.”

Extra hulp
Dat betekent dat Hoeksche Waardse bossen best wat extra hulp kunnen gebruiken. 
Gemeentelijk ecoloog Jan de Beck: Voor bosherstel en om het bos klaar maken voor 
de toekomst, kijken we altijd naar de lange termijn. We doen daarvoor eerst 
onderzoek. Op wat voor bodem bevindt het bos zich, hoe is het met de 
waterhuishouding gesteld en welk type bos is het? Voor de gezondheid en 
toekomstbestendigheid van het bos is het nodig dat er  variatie aanwezig is in een 
bos, zowel in samenstelling als in de opbouw. Zo zijn er bomen en struiken die veel 
licht nodig hebben en andere die het goed doen in de schaduw. Een bos is eigenlijk 
altijd in beweging met bijvoorbeeld bomen die al aan het sterven zijn en jonge 
plantjes die nog maar aan het begin staan.” In natuurlijke bossen kan deze variatie 
spontaan ontstaan. Als een grote boom dood gaat en omvalt, kan er ineens een groot 
gat vallen in zo’n bos met veel extra lichtinval. Samen met het dode hout zorgt dit 
voor een explosie aan nieuw leven. Deze natuurlijke bossen zijn echter zeldzaam en 
kennen we nu alleen nog van natuurdocumentaires. Door deze ontwikkeling na te 
bootsen kunnen we onze bossen ook meer divers maken met als gevolg meer 
verschillende planten- en diersoorten. Beter voor de biodiversiteit dus! 

Variatie is belangrijk
De bossen in de Hoeksche Waard zijn namelijk verarmd als het om de biodiversiteit 
gaat. Dat heeft te maken met de eerder genoemde beperkte variatie in boomsoorten, 
ontwikkelingsfasen, de relatief jonge leeftijd van bossen en met de versnipperde 
ligging. Veel bossen liggen als groene eilandjes verspreid door het landschap. Jan de 
Beck: “Kleine dieren kunnen vaak niet zo ver reizen. En planten en bomen zijn 
helemaal langzame reizigers. Die kunnen in veel gevallen slechts 20 meter per 
generatie opschuiven. Het is dus nodig de biodiversiteit vooruit te helpen. Dat kan 
door actief aan bosonderhoud te doen”. Maar wie denkt dat het bosonderhoud 
eenvoudig is, heeft het mis. Jan de Beck: Al die verschillende soorten hebben kleine 
variaties in leefklimaat nodig. De ene soort wil meer en de andere soort juist minder 
zon. Daarom is het belangrijk dat verschillende leefgebieden vlak bij elkaar liggen. 
Bepaalde soorten vogels nestelen bijvoorbeeld in bossen, maar vinden hun voedsel in 
het open veld. Open plekken in het bos zijn dan weer voor andere soorten belangrijk. 
Een bosrand met hoogteverschillen; bloemen, struikgewas en dan pas bomen, levert 
voor veel dieren voeding en beschutting”.

Maatwerk
Het ziet er soms ruig uit, dat bosonderhoud. Bepaalde bomen worden gekapt, om 
een open plek te creëren of plaats te maken voor andere soorten. Het komt ook voor 
dat een boom ziek is of in de nabije toekomst dreigt om te vallen. Voor de veiligheid 
van wandelaars wordt zo’n boom langs een wandelpad dan ook verwijderd. Chiel 
Visser: “Dikke dode stammen laten we juist liggen, zodat allerlei organismen zoals  
zwammen, kevers, wilde bijen, kleine zoogdieren en amfibieën  een kans krijgen. 
Grote hoeveelheden achtergebleven tak- en tophout leveren in het bos veel 
verruiging op en worden daarom liefst verwijderd.”

Natuur kan zichzelf niet altijd herstellen en in de Hoeksche Waard heeft het bos zeker 
wat hulp nodig. Actieve ondersteuning om, ook voor toekomstige generaties, 
biodiverse en sterke bossen mogelijk te maken! 

Foto: Frans Kaak

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp?

Puttershoek  



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

‘s-Gravendeel

25-01-2022 Het plaatsen van een dakserre - Onder de 
molen 17 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/131932)

25-01-2022 Het realiseren van een geluidsscherm - 
Molendijk 96 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/131815)

26-01-2022 Het realiseren van een nieuw uitvoetpad/brug - 
Kerkstraat 10 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/132040)

Klaaswaal

27-01-2022 Het plaatsen van een tijdelijke woonunit - 
Dansersweg 20 in Klaaswaal. (Z/22/132256)

Mijnsheerenland

21-01-2022 Het renoveren van 12 seniorwoningen - Burg. 
de Jongplein 18 t/m 30 in Mijnsheerenland. 
(Z/22/131470)

Nieuw-Beijerland

24-01-2022 Het realiseren van een dakopbouw en 
dakkapel - Doelweijk 47 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/131671)

Numansdorp

21-01-2022 Het aanbrengen van beschoeiing - Paltrokmolen 
12 in Numansdorp. (Z/22/131466)

26-01-2022 Het bouwen van een tuinschuur - Kapitein 5 in 
Numansdorp. (Z/22/132093)

27-01-2022 Het bouwen van een woning - Paltrokmolen 1 
in Numansdorp. (Z/22/132411)

Oud-Beijerland

23-01-2022 Het kappen van een boom in eigen tuin - Graaf 
van Egmondstraat 70 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/131519)

24-01-2022 Het realiseren van een inrit - Jan van 
der Heijdenstraat 26 Oud-Beijerland. 
(Z/22/131658)

26-01-2022 Het plaatsen van een enkelzijdig ing-
lichtbakje - Beijersehof 15 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/132052)

26-01-2022 Het vergroten van het bedrijfspand - 
Beetsstraat 11a in Oud-Beijerland. 
(Z/22/131975)

27-01-2022 Het plaatsen van een fietsenstalling - 
Koningsdreef 1-39 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/132188)

Piershil

26-01-2022 Het bouwen van 2 voetgangersbruggen 
wonen aan de kreek - Kadastrale sectie 
C, perceelnummer 2127 in Piershil. 
(Z/22/132054)

Puttershoek

27-01-2022 Het vervangen van het asfalt en het wegdek 
- Rustenburgstraat 5 in Puttershoek. 
(Z/22/132140)

Strijen

22-01-2022 Het splitsen van een woning - Oudendijk 57 in 
Strijen. (Z/22/131504)

27-01-2022 Het plaatsen van een dakkapel - Marijkestraat 
33 in Strijen. (Z/22/132156)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

26-01-2022 Het plaatsen van een dakkapel - Singel 4 in 
‘s-Gravendeel. (Z/22/128548)

Mijnsheerenland

26-01-2022 Het wijziging van de bestemming 
(samenvoegen van kapsalon en woning 
tot 1 woning) - Wilhelminastraat 7a in 
Mijnsheerenland. (Z/22/131268)

Strijen

27-01-2022 Het realiseren van een uitweg - Nieuwestraat 
45 in Strijen. (Z/21/127389)

27-01-2022 Het uitvoeren van diverse bouwkundige 
werkzaamheden aan het flatgebouw - 
Gruttostraat 2 - 332 in Strijen. (Z/21/122967)

28-01-2022 Het kappen van 1 boom - Sportlaan 4 in Strijen. 
(Z/22/130637)

28-01-2022 Het slopen van kassen en een loods - Sportlaan 
5 in Strijen. (Z/21/127401)

Zuid-Beijerland

28-01-2022 Het realiseren van een dakopbouw - Marijkelaan 
1 in Zuid-Beijerland. (Z/21/126465)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Nieuw-Beijerland

19-01-2022 Collectevergunning voor Stichting Roparun 
voor de periode 10 juli tot en met 16 juli in 
Nieuw-Beijerland.

Oud-Beijerland

19-01-2022 Collectevergunning voor Stichting Roparun 
voor de periode 10 juli tot en met 16 juli in 
Oud-Beijerland.

24-01-2022 Standplaatsvergunning voor de verkoop van 
visproducten voor de periode van 15 februari 
2022 tot en met 15 februari 2032 ter hoogte 
van het Zoomwijckplein in Oud-Beijerland.

Piershil

19-01-2022 Collectevergunning voor Stichting Roparun 
voor de periode 10 juli tot en met 16 juli in 
Piershil.

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Nieuw-Beijerland

25-01-2022 Het vergroten van de woning - Zuidzijdsedijk 23 
in Nieuw-Beijerland. De beslistermijn wordt 
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 
van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 11-03-2022. (Z/21/123475)

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

Goudswaard

27-01-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Robijnstraat 3  
in Goudswaard. (Z/22/132158)

Klaaswaal

24-01-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende dakplaten - Oud-
Cromstrijensedijk WZ 45 in Klaaswaal. 
(Z/22/131692)

Strijen

26-01-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Sportlaan 4  
in Strijen. (Z/22/132072)

Kennisgeving openbare zitting centraal stembureau vrijdag 4 februari 2022, 10.00 uur

Inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering 
verkiezing gemeenteraad 2022
 
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart te houden 
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van 
het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 4 februari om 10.00 uur in de 
raadszaal van het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-Beijerland, in een 
openbare zitting zal beslissen over:

• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke 

groepering en
• de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Plaats: Oud-Beijerland
Datum: donderdag 27 januari 2022
 
Volg de zitting live! 
De zitting is live te volgen via de website van gemeente Hoeksche Waard.
De link vindt u vrijdagmorgen in het bericht op de home page.



’s-Gravendeel Maasdam 

Uitschrijvingen 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 besloot deze personen, 
conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie, 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

E. Rudžionis ‘s-Gravendeel 06-01-2022

J. Rudavičius ‘s-Gravendeel 06-01-2022

R.R. Boekee ‘s-Gravendeel 04-01-2022

P. Raducan Maasdam 14-12-2021

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 
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 (griffi  erecht) in rekening. 

Mijnsheerenland  

Besluit gehandicaptenparkeerplaats 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken te realiseren op het parkeervak tegenover 
Eendrachtslaan 38 in Mijnsheerenland. 

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.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Uitkoop woningen onder hoogspanningstracé’ 

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op dinsdag 25 januari het 
bestemmingsplan ‘Uitkoop woningen onder hoogspanningstrace’ ongewijzigd vast.  

Inhoud en doel van het bestemmingsplan  
Op 1 januari 2017 trad de landelijke ‘Regeling specifi eke uitkering aankoop woningen 
onder een hoogspanningsverbinding’ in werking. Met deze regeling wordt 
tegemoetgekomen aan de maatschappelijke wens om bewoners (vrijwillig) de 
mogelijkheid te geven om niet langer onder een hoogspanningslijn te wonen.  
Langdurig wonen onder hoogspanningskabel kan van invloed zijn op de gezondheid 
van de bewoners. De woonbestemmingen worden wegbestemd en gesloopt. De 
percelen krijgen een andere bestemming (groen of agrarisch).

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan lag van vanaf 23 september tot en met 4 november 
2021 ter inzage. Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij 
ontvingen geen zienswijzen. 

Ter inzage 
Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Uitkoop woningen onder 
hoogspanningstrace’ en alle bijlagen liggen met ingang van donderdag 3 februari tot 
en met woensdag 16 maart ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code: NL.IMRO.1963.BPuitkooptrceHW2 
- VG01). Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan een afspraak met Joep 
van Luijt via telefoonnummer 088 - 647 14 60.  

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 3 februari 2022 tot en met woensdag 16 maart beroep 
indienen.

Niet-belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn alleen beroep indienen 
wanneer hij of zij:  
• tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan indiende en/of; 
• kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze 

tegen het ontwerp bestemmingsplan in te dienen; 

• 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: 
• 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 kunt u sturen 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, 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. 

Vragen? 
Heeft u vragen over dit bestemmingsplan? Neem dan contact op met Joep van Luijt 
via telefoonnummer 088 - 647 14 60 of via e-mail joep.vanluijt@gemeentehw.nl.  



Numansdorp 

Oud-Beijerland 

Ontwerp omgevingsvergunning Schuringsedijk 27/27S Numansdorp ter inzage

Inhoud en doel van het project
Wij ontvingen een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 
brandcompartimentering en legaliseren van het gebruik 
van een bestaande schuur als woning van de locatie 
Schuringsedijk 27 S 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 3 februari tot 
en met woensdag 16 maart ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl 
(onder de IMRO-code: NL.IMRO.1963.OVSchurd27sND21-
ON01). Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak maken met Martina Koster van 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 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 Schuringsedijk 27/27S 
Numansdorp’.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of 
heeft u vragen? Neem dan contact op met Martina Koster 
via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail 
martina.koster@gemeentehw.nl.  

Ontwerp omgevingsvergunning Ooststraat 76-82 Oud-Beijerland ter inzage

Inhoud en doel van het project
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor 
het realiseren van een appartementengebouw met 35 
woningen op het perceel aan de Ooststraat 76-82 in 
Oud-Beijerland. Dit is de locatie van een voormalig 
garagebedrijf. 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 25 januari besloten de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen af te geven.

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag 3 februari tot 
en met woensdag 16 maart ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl 
(onder de IMRO-code: NL.IMRO.1963.
OVOoststr7682OBL-ON01). Wilt u de stukken  op een 
servicepunt inzien? Maak dan een afspraak maken met 
Annette van Bokkem van het team Omgeving via 
telefoonnummer 088-647 17 38 of 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 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 Ooststraat 76-82 Oud-Beijerland’.

Vragen?
Heeft u vragen over deze ontwerp 
omgevingsvergunning? Neem dan contact op met 
Annette van Bokkem via telefoonnummer 088 – 647 17 
38 of via e-mail annette.vanbokkem@gemeentehw.nl. 

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Wilhelminastraat 26 in Mijnsheerenland

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op 2 februari vergunning verleend voor het 
realiseren van een woning op het adres Wilhelminastraat 
26 in Mijnsheerenland. Deze vergunning is verleend met 
toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Inhoud en doel van de vergunning
Met de vergunning wordt de bouw van een woning op 
het adres Wilhelminastraat 26 in Mijnsheerenland 
mogelijk gemaakt. Het ontwerp van de vergunning heeft 
van 14 oktober tot en met 24 november 2021 ter inzage 
gelegen. Tijdens deze periode konden zienswijzen 
worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
Het college heeft daarom besloten omgevingsvergunning 
te verlenen.

Ter inzage
De omgevingsvergunning met alle bijlagen kunt met 
ingang van donderdag 3 februari tot en met woensdag 
16 maart bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code NL.
IMRO.1963.OVWilhelmstr26MHL–VG01).

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
vooraf een afspraak met het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186.

Beroep indienen tegen de omgevingsvergunning
Tegen het besluit van het college om de 
omgevingsvergunning vast te stellen kan beroep worden 
ingediend. Een beroepschrift kan met ingang van 
donderdag 3 februari tot en met woensdag 16 maart 
worden ingediend door een belanghebbende die 
aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest 
om een zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen.

In het beroepschrift moeten in ieder geval de 
volgende gegevens vermeld worden:
• 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:
Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam
 
Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden 
van de omgevingsvergunning via een voorlopige 
voorziening
De omgevingsvergunning treedt 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 voorzieningenrechter van de Rechtbank. Wanneer een 
belanghebbende gedurende de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening indient, wordt de 
werking van de omgevingsvergunning opgeschort totdat 
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?
Heeft u vragen over deze omgevingsvergunning? Neem 
dan contact op met Sabine Voskamp via telefoonnummer 
14 0186 of via e-mail sabine.voskamp @gemeentehw.nl.



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

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat vindt gemeenteraad 
Hoeksche Waard van de 
plannen van het college? Kijk 
mee op dinsdag 8 februari!

Het zwembadcomplex aan de Meestooflaan uitbreiden 
met een 250 meter verharde baan. Wat vinden de fracties 
van de politieke partijen in de raad hiervan? Of van het 
voorstel om nieuwbouw van 67 woningen in Puttershoek 
mogelijk te maken?  Dinsdagavond 8 februari spreekt de 
raad onder andere over deze voorstellen van het college. 
De vergadering start om 19.30 uur. 

Uitbreiding van modewinkel 
in Zuid-Beijerland
Een modezaak aan de Gravin Sabinastraat wil zijn pand 
graag uitbreiden om zo in te kunnen spelen op 
marktontwikkelingen in de modebranche. Het college wil 
hier graag aan meewerken, omdat zij ook mogelijkheden 
ziet om de inrichting van het gebied meteen te 
verbeteren. Het plan heeft ter inzage gelegen voor 
reacties. Er is onder meer een reactie gekomen 
(zienswijze) van een omwonende. Hij kan zich vinden in de 
wens voor uitbreiding, maar dit moet niet leiden tot 
verminderd woongenot. De eigenaar van de modezaak 
en de omwonende gaan nu samen invulling geven aan de 
uitwerking van het plan. 

Omgevingswet, stand van 
zaken
Op vrijdag 1 juli gaat de Omgevingswet in werking. De 
wet bundelt en vereenvoudigt regels voor onze 
leefomgeving. Wil je bijvoorbeeld op een oud-
bedrijventerrein woningen bouwen, dan heb je per 1 juli 
te maken met de Omgevingswet. Maar ook voor het 
bouwen van windmolens of het uitbreiden van je woning. 
Voordat de wet in de Hoeksche Waard in werking kan 
treden, moet de raad nog een aantal besluiten nemen.

Vergunningen goedkeuren
Het college mag beslissen of zij een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning goedkeurt. Wanneer de aanvraag 
niet past in het bestemmingsplan, kan het college 
besluiten af te wijken van het bestemmingsplan. In 
bepaalde gevallen kan dat alleen met instemming van de 
raad. Bij welke aanvragen wil de raad invloed? Onder 
meer daarover spreken de fracties op 8 februari.

Kijkt u mee?
U kunt de vergadering van dinsdag 8 februari live online 
volgen via https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live. 
De uitzending beginnen om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze vergadering 
vindt u op 
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/dashboard. 
Klik op datum 8 februari 2022.

Oordeelsvormende vergaderingOordeelsvormende vergadering
Dinsdag 8 februari

Raad geeft groen licht voor 
plan Stichting Windwaarde
De gemeenteraad van Hoeksche Waard is dinsdagavond 
25 januari akkoord gegaan met een plan om Strijensas en 
Mariapolder duurzamer te maken en de leefbaarheid te 
vergroten. Het geld komt uit fondsen die gekoppeld zijn 
aan Windpark Oude Mol. 
Het plan was 1 van de 10 voorstellen waar de raad 
gisteravond een besluit over heeft genomen. De raad 
stemde onder meer in met de Afvalstoffenverordening 
2022, Bestemmingsplan uitkoop woningen onder 
hoogspanningstracé en de participatievisie. 

Brede instemming voor plan besteding gelden 
fondsen Windpark Oude Mol 
Stichting Windwaarde heeft een plan gemaakt om het 
geld uit de fondsen van Windpark Oude Mol te besteden 
aan een duurzamere en leefbaardere Strijensas en 
Mariapolder. De 6 windmolens van windpark Oude Mol in 
Strijensas worden vervangen door 4 grotere windmolens. 
Daarbij is afgesproken dat de ontwikkelaar 
compensatiegeld betaalt om Strijensas en Mariapolder 
duurzamer te maken en de leefbaarheid te vergroten. 
Hoe dat te doen, staat in het plan van de Stichting. De 
raad stemde unaniem voor het plan.

Raad krijgt informatie per 
kwartaal over jeugdzorg
De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid heeft 
meer geld nodig voor Jeugdhulp, veilig thuis en 
jeugdgezondheidszorg. Met ruime meerderheid heeft de 
raad een amendement aangenomen, waarin de raad de 
Dienst vraagt om per kwartaal gegevens te sturen over 
jeugdhulp en veilig thuis, zodat de raad beter dan nu 
geval is, kan controleren en zonodig bijsturen. 

Raad vraagt aandacht voor 
kosten frisse scholen 
Goede ventilatie op scholen is belangrijk, zeker in dit 
corona-tijdperk. Scholen zijn verplicht om te voldoen aan 

de nieuwe landelijke eis Frisse Scholen B. De landelijke 
overheid draagt 30% van de kosten bij. Hoe kunnen de 
scholen dan de overige kosten dragen? De raad heeft een 
motie aangenomen waarin hij de wethouder vraagt om 
samen met de scholen te kijken, hoe zij kunnen gaan 
voldoen aan de wettelijke vereisten voor een goed 
ventilatiesysteem. 

Raad wil erkenning en 
bescherming wilde damherten 
Hoeksche Waard
Uit de Hoeksche Waardse samenleving klinkt een grote 
roep om de damherten in de Hoeksche Waard te 
beschermen. Ook is er steeds meer maatschappelijke 
weerstand tegen het doodschieten van dieren. De 
provincie is verantwoordelijk voor het wildbeheer. De 
raad vraagt het college dan ook om bij de provincie de 
damhertenpopulatie in de Hoeksche Waard te erkennen 
als wilde populatie, zodat een leefgebied, maatregelen 
voor populatiebeheer en een regeling voor 
schadevergoeding vastgesteld kunnen worden. Ook wil 
de raad dat het college aandringt bij de provincie op 
diervriendelijke alternatieven van populatiebeheer. 

Kijk de uitzending terug via 
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl en klik rechts 
onder uitzending gemist. 

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


