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Ontwikkelingen rondom het coronavirus

IN DEZE RUBRIEK LEEST U ONDER
ANDERE MEER OVER

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:

• Stempas binnenkort op de mat

•
•
•
•
•

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

• Gratis zelftest en type 2 mondmaskers voor inwoners met laag
inkomen
• Prikken in de buurt

Kom werken bij gemeente 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?

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!

HR adviseur
(36 uur)

Word jij
mijn nieuwe
collega?

Inkoper aanbestedingen openbare
ruimte
(36 uur)

Junior Toezichthouder
Bouw & Ruimtelijke ordening –
startersfunctie
(32-36 uur)

Klantmanager Werk voor
statushouders
(32-36 uur)

Kwaliteitsmedewerker WMO

Projectondersteuner
Informatiemanagement
(36 uur)

Senior medewerker Groen
(36 uur)

(24 uur)

Specialist Water & Riolering

Kwaliteitsmedewerker
Werk & Inkomen

Toezichthouder Bouw & RO

(24-36 uur)

(36 uur)

(36 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard

Stempas binnenkort op de mat
Woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook op maandag
14 en dinsdag 15 maart kunt u al stemmen. Binnenkort valt uw stempas op de mat.
Bewaar deze goed! Die heeft u samen met uw ID-bewijs nodig om te kunnen
stemmen. Kijk voor meer informatie op www.gemeentehw.nl/verkiezingen.

Adviescommissie Beeldende Kunst zoekt nieuwe leden
De Adviescommissie Beeldende Kunst in de Hoeksche Waard zoekt 2 nieuwe leden.
Ter aanvulling van de commissie zoeken ze onder andere 1 persoon die ervaring
heeft in ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot beeldende kunst in de openbare
ruimte. De tweede vacature wordt ingevuld met iemand met kennis en ervaring
op het gebied van de ontwikkeling van kunst en cultuur, en een bijdrage levert
aan de discussie en advisering aan het college van B&W.
Functie-eisen:
• U beschikt over kennis en ervaring binnen het eigen vakgebied als ook een brede,
algemene visie op kunst en cultuur, in alle diversiteit;
• Passie en betrokkenheid voelen voor de relaties tussen kunst en onze gemeente;
• Constructief kunnen argumenteren in artistiek inhoudelijke discussies;
• Gevraagd en ongevraagd adviseren op het terrein van de beeldende kunst;
• Landelijke- en regionale ontwikkelingen in de kunst en cultuur signaleren en deze
vertalen naar de Hoeksche Waard;

ONLINE WORKSHOP
BORDJEVOL

• Goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de Hoeksche Waard op het gebied
van beeldende kunst;
• U woont in de Hoeksche Waard;
• Ambtenaren van gemeente Hoeksche Waard kunnen geen zitting nemen in de
Adviescommissie Beeldende Kunst.
Herkent u zich in de beschrijving en aandachtspunten van deze 2 vacatures? Mail dan
een korte sollicitatiebrief met cv naar penl@gemeentehw.nl. Graag ontvangen we uw
sollicitatie voor 4 maart t.a.v. Marianne van de Leur, secretaris Adviescommissie
Beeldende Kunst, onder vermelding van sollicitatie Adviescommissie Beeldende
Kunst.
Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met de voorzitter van de
Adviescommissie Ingrid van den Oord (06 – 17 32 64 18). De sollicitatiegesprekken
vinden plaats vanaf eind maart.

Prikken
in de buurt
Van maandag 28 februari t/m zaterdag 19 maart
Zonder afspraak eerste, tweede en boosterprik
6 tijdelijke vaccinatielocaties

Bent u niet of nog niet volledig gevaccineerd?

U kunt zonder afspraak terecht voor uw eerste, tweede en
boosterprik bij de volgende vaccinatielocaties:
Dagen

Plaats

Plaats

Maandag en
dinsdag

Bleskensgraaf

Numansdorp

Zalencentrum De Spil
Melkwegplein 1

Lokaal 8
Buttervliet 8

Woensdag en
donderdag

Oud-Beijerland

Hendrik-Ido-Ambacht

Sportzaal ‘t Paradijs
Wiardi Beckmanstraat 32

Stichting Cascade
Hoge Kade 50

Vrijdag en
zaterdag

Gorinchem

Papendrecht

Winkelpassage Botersteeg
Botersteeg 10-12

De Morgenster Kerk
Muilwijkstraat 1

Meer informatie over de locaties vindt u op www.gemeentehw.nl/coronavirus.

Tijd
Van 12.00 tot 18.00 uur.

BORDJEVOL IS EEN SPEL EN GEEFT MANTELZORGERS
SPELENDERWIJS INZICHT IN HUN ENERGIEVRETERS
EN ENERGIEGEVERS, WELKE VERANDERINGEN
WENSELIJK ZIJN EN WIE DAARBIJ KAN HELPEN.
DATUM: MAANDAG 7 MAART
TIJD: 14.00 TOT 15.30 UUR
DEELNAME IS GRATIS!
OPGEVEN VOOR 1 MAART VIA MAIL:
KARIN.LOENDERSLOOT@MEEPLUS.NL OF
EVELIEN.DONKER@MEEPLUS.NL

HET BORDJEVOL SPEL WORDT VOORAF OPGESTUURD INCLUSIEF DE TEAMS LINK.

Gratis vaccinatie
Vaccineren tegen corona is gratis.

Soort coronavaccin
Op de tijdelijke vaccinatielocaties wordt gevaccineerd met het mRNA-vaccin van
BioNTech/Pfizer.
Kinderen
Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij de vaste
vaccinatielocaties in Gorinchem, Dordrecht en Puttershoek.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de vaccinatie tegen corona? Kom gerust langs om uw
vragen te stellen. U kiest zelf of u de vaccinatie wilt.
U bent welkom zonder afspraak
Neem een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee.

Gratis zelftest en type 2 mondmaskers voor inwoners met laag inkomen
Heeft u moeite om de kosten te betalen voor corona zelftesten en/of type 2
mondmaskers? Dan kunt u deze gratis afhalen op verschillende locaties in de
Hoeksche Waard.

aan de Voedselbanken, de scholen en de zorginstellingen. Omdat niet iedereen met
een laag inkomen daar gebruik van kan maken, stelt de Rijksoverheid deze nu ook via
de gemeente gratis beschikbaar voor minima.

Ook na de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf vrijdag 25 februari zijn
mondmaskers en zelftesten op sommige plekken nog steeds nodig. Daarnaast blijft
zelftesten en het vrijwillig dragen van type 2 mondmaskers belangrijk voor mensen
met een kwetsbare gezondheid.

Waar kunt u een zelftest en/of mondmasker afhalen?
U kunt de zelftesten en type 2 mondmaskers vanaf deze week ophalen op
verschillende locaties, waaronder servicepunten van de gemeente in Oud Beijerland,
Maasdam en Strijen, enkele kerken en de bibliotheek Hoeksche Waard. De lijst met
locaties, inclusief openingstijden, is te vinden op de website van de gemeente
www.gemeentehw.nl/zelftesten. U heeft geen bewijs van uw inkomen nodig.

Eerder heeft de Rijksoverheid al gratis mondmaskers en testen beschikbaar gesteld

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 bekend
makingen en besluiten uit een zelf aangegeven gebied.
U kunt via de website ook de ‘Over uw buurt’ app
downloaden.

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel
Het isoleren van de kap - Boendersweg 24a in
‘s-Gravendeel. (Z/22/128496)

18-02-2022

Het uitbreiden van de woning - Beatrixstraat 7
in ‘s-Gravendeel. (Z/21/126214)

Maasdam
Het bouwen van een woning - Sint Anthoniehof
2 in Maasdam. (Z/21/127933)

Mijnsheerenland
16-02-2022

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Het slopen van 16 woningen – Burgemeester
de Jongplein 1 in Mijnsheerenland.
(Z/21/127618)

Nieuw-Beijerland
15-02-2022

‘s-Gravendeel
12-02-2022

Het uitbreiden voor de garage t.b.v. een
kappersruimte - Constantijnstraat 55 in
‘s-Gravendeel. (Z/22/134312)

Het plaatsen van een dakkapel op de
achterdakvlak - van Oldenbarneveldstraat 3 in
Nieuw-Beijerland. (Z/22/129431)

Numansdorp
17-02-2022

11-02-2022

Het bouwen van een uitbouw - Hofplein 28 in
Heinenoord. (Z/22/134307)

Het bouwen van een woning - Wintertaling 13
in Numansdorp. (Z/21/127587)

18-02-2022

15-02-2022

Het tijdelijk plaatsen van 4 kantoorunits Reedijk 19 in Heinenoord. (Z/22/134665)

Het bouwen van een woning - Paltrokmolen 35
in Numansdorp. (Z/21/127722)

Westmaas

16-02-2022

Het bouwen van een nieuwe bedrijfshal
met kantoor en verbouw van de bestaande
bedrijfshal - Boonsweg 21 in Heinenoord.
(Z/22/134871)

Heinenoord

Maasdam
16-02-2022

16-02-2022

Het doorbreken van een muur tussen
woonkamer en keuken - Gatsedijk 18 in
Maasdam. (Z/22/134765)
Het bouwen van een aanbouw tuinkamer Polderdijk 7 in Maasdam. (Z/22/134878)

14-02-2022

Sloopvergunning van 10 woningen - van
Koetsveldlaan 2 tot en met 20, Smitsweg 11 tot
en met 29 in Westmaas. (Z/21/122998)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Tiengemeten
16-02-2022

Evenementenvergunning voor de Beers Drieluik
Cross op 13 maart op het eiland Tiengemeten.

Numansdorp
Het bouwen van een woning - Torensteelaan
122 in Numansdorp. (Z/22/134971)

18-02-2022

Het plaatsen van een dakkapel - Patrijslaan 5 in
Numansdorp. (Z/22/135148)

Beslistermijn verlengen
Datum
verlenging

14-02-2022

Het bouwen van een overkapping/veranda
- Acaciastraat 25 in Oud-Beijerland.
(Z/22/134512)

14-02-2022

Het aanleggen van een in- en uitrit - Zinkweg 60
in Oud-Beijerland. (Z/22/134537)

16-02-2022

Het vergroten van de woning door een uitbouw
aan de achterzijde - Graaf van Egmondstraat 52
in Oud-Beijerland. (Z/22/134882)

15-02-2022

18-02-2022

Strijensas
Het doorbreken van een muur - Johan Willem
Frisostraat 10 in Strijensas. (Z/22/134391)

Westmaas

Vergunning voor een benefietloterij op 27 april
in Mijnsheerenland.

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

Het afbreken en opnieuw bouwen van een
bijgebouw - Noorddijk 27 in Zuid-Beijerland.
(Z/22/134883)

18-02-2022

15-02-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Vivaldistraat 9 in
Numansdorp. (Z/22/134583)

Oud-Beijerland
Het plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde van de woning - Roodborst 30 in
Maasdam. De beslistermijn wordt met 6 weken
verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo.
De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
03-04-2022. (Z/22/128515)
Het tijdelijk (1,5 jaar) plaatsen van een
woonunit - Polderdijk sectie G 873 (tussen
huisnummers 15 en 17) in Maasdam. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 07-04-2022.
(Z/21/123510)

Puttershoek
Het slopen, verplaatsen en verbreden van
een dam - Smidsweg 20 in Westmaas.
(Z/22/134957)

Zuid-Beijerland
16-02-2022

14-02-2022

Zakelijke inhoud

Maasdam

Oud-Beijerland

17-02-2022

Zakelijke inhoud

Numansdorp

17-02-2022

14-02-2022

Verzonden d.d.
Mijnsheerenland

14-02-2022

18-02-2022

Wet op de Kansspelen

Het plaatsen van een overkapping aan de
zijkant van de woning - Eikenlaan 48a in
Puttershoek. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
05-04-2022. (Z/21/125687)

14-02-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Paulus
Pottersingel 13 in Oud-Beijerland.
(Z/22/134356)

15-02-2022

Het slopen van een bedrijfspand Buitenhavenstraat 5 in Oud-Beijerland.
(Z/22/134605)

18-02-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Boeier 5 in
Oud-Beijerland. (Z/22/135156)

Zuid-Beijerland
16-02-2022

Aanvraag bijgebouw - Noorddijk 27 in
Zuid-Beijerland. (Z/22/134884)

Zuid-Beijerland
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gravin Sabinastraat 57 e.o. Zuid-Beijerland’
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op
15 februari 2022 het bestemmingsplan ‘Gravin
Sabinastraat 57 e.o. Zuid-Beijerland’ gewijzigd vast.

Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien?
Maak dan een afspraak met Misja Maes bereikbaar
via telefoonnummer 088 - 647 17 09.

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

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het uitbreiden
van Konijnendijk Mode, de aanleg van een parkeerterrein,
de plaatselijke herinrichting van de Gravin Sabinastraat
en het salderen van ongebruikte detailhandelsfuncties
aan de Dorpsstraat.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State.

Het beroepschrift kunt u sturen aan: Raad van State,
Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag
9 september tot en met woensdag 20 oktober 2022 ter
inzage. Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen
indienen. Wij ontvingen 1 zienswijze. De zienswijze gaf
geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
Wel voerden we ambtshalve wijzigingen in de toelichting
door. Deze hebben betrekking op een actualisatie van
diverse rapporten.

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag
24 februari tot en met woensdag 6 april 2022 beroep
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende
deze termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij:
1. T
 ijdig een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan indiende;
2. K
 an aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan in te dienen;
3. B
 ezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht bij het vaststellen van het bestemmingsplan.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘Gravin
Sabinastraat 57 e.o. Zuid-Beijerland’, en alle bijlagen
liggen met ingang van donderdag 24 februari tot en met
woensdag 6 april 2022 ter inzage. U kunt de stukken
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
plannummer: NL.IMRO.1963.BPgrSabinastrZB20-VG01).

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;

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?
Neem dan contact op met Misja Maes, bereikbaar
via telefoonnummer 088 - 647 17 09 of via e-mail
misja.maes@gemeentehw.nl.

Mijnsheerenland
Ontwerpbestemmingsplan ‘Stougjesdijk 153, Mijnsheerenland’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Stougjesdijk 153, Mijnsheerenland’ met bijbehorende
stukken ter inzage wordt gelegd.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding van de
bedrijfsbebouwing van het bedrijf P. De Heus en Zonen
Greup B.V aan de Stougjesdijk 153 te Mijnsheerenland
mogelijk. De uitbreiding van de bebouwing vindt plaats
op het bestaande bedrijfsperceel van initiatiefnemer.
De uitbreiding voorziet in het realiseren van overdekte
opslag/stallingsruimte voor machines/tractoren die door
het bedrijf worden verhandeld. De uitbreiding betreft
een nieuw bedrijfsgebouw van 80 x 24 meter (2.160m²).
Een bestaand verouderd bedrijfsgebouw van 850 m²
wordt verwijderd.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Stougjesdijk 153,
Mijnsheerenland’ liggen met alle bijlagen met ingang van
24 februari 2022 tot 7 april 2022 ter inzage. U kunt de
stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code NL.
IMRO.1963.BPStougjd153MHL22-ON01).
Wanneer u de stukken in het gemeentehuis wilt inzien,
kunt u een afspraak maken met het team Omgeving,
bereikbaar via telefoonnummer 140 186.
Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk)
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet
mogelijk. Schriftelijke zienswijzen tegen het
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij de

gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard. Uw
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u
richten aan:
Gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard, Postbus
2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder vermelding van
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Stougjesdijk 153,
Mijnsheerenland’.
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Neemt
u dan contact op met de hieronder vermelde persoon.
Vragen?
Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan kunt u
terecht bij Remko Advocaat, team Omgeving, bereikbaar
via telefoonnummer 088 – 647 3776.

Westmaas
Besluit
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het volgende besloten:
• Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken aan de zijde van de van Gaesbeekstraat 2
in Westmaas.

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.

Klaaswaal
Bekendmaking Wet milieubeheer
• Op woensdag 9 februari is een melding ontvangen in
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het starten van een yogaschool in de
bestaande boerenschuur, op de locatie Hoekseweg 14
in Strijen. Deze melding is afgehandeld onder Z-22404120.

• Op vrijdag 14 januari is een melding ontvangen in het
kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. Het
gaat over het tijdelijk lozen van grondwater ten
behoeve van het keuren van de ondergrondse
brandstoftanks, op de locatie Burgemeester De
Zeeuwstraat 197 in Numansdorp. Deze melding is
afgehandeld onder Z-22-402835.

Meer informatie?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst ZuidHolland 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.

Nieuws uit de gemeenteraad

Oordeelsvormende vergadering
Donderdag 24 februari

Een nieuw zwembadcomplex
in Numansdorp. Wat vindt de
gemeenteraad hiervan?
Kijk mee op 24 februari!
Het college is van plan een multisportcomplex te bouwen
aan de Meestooflaan in Numansdorp. Deze nieuwbouw
moet onder meer zwembad De Waterstee gaan
vervangen. Op dinsdag 8 februari heeft de raad
aangegeven (nog) niet tevreden te zijn met het voorstel
van het college van B&W. Er is volgens verschillende
fracties in de raad te veel onduidelijkheid bij
omwonenden, verenigingen en de sportraad over de
plannen. De wethouder zegde toe vóór donderdag
24 februari met hen te gaan praten. Wat is uit deze
gesprekken gekomen? En vindt de raad dat voldoende?
Ook was er bij fracties bezorgdheid over het drukker
wordende verkeer vanwege het nieuwe
multisportcomplex. Volgens het college moet door
verkeersmaatregelen in Numansdorp (centrale as) het
verkeer met tenminste 30% afnemen. Wat vindt de raad?

Kijk mee op donderdag 24 februari. De vergadering
begint om 19.30 uur.

Oordeelsvormende
vergadering ‘Fysiek domein /
Bestuur en middelen’
Behalve over het multisportcomplex spreekt de raad in
deze bijeenkomst over de vraag van het college om een
deel van de kosten te betalen uit het gemeentefonds
voor het opsporen van explosieven bij Fort Buitensluis,
het aanpassen van het bestemmingsplan N217
Polderweg (waterleiding), de nota Reserves en
voorzieningen van de gemeente en over de aankoop
van grond Hitsertsekade.
Oordeelsvormende vergadering ‘Sociaal domein /
Duurzaamheid / Economie’
In deze bijeenkomst spreekt de raad over de nieuwe
verordening Jeugdhulp.
Beide vergaderingen vinden gelijktijdig plaats.

Contactgegevens en openingstijden
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

Kijkt u mee?
U kunt de vergaderingen van donderdag 24 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
vergaderingen vindt u op
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/dashboard.
Klik op datum 24 februari 2022.

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

