Nieuws uit de gemeente
Week 10 | 9 maart 2022

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:

• Gemeenteraadsverkiezingen

•
•
•
•
•

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

• Overzicht stembureaus
• Verkiezingsbussen en drive-thru
stemstraten

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?

Word jij
mijn nieuwe
collega?

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)

Inkoper aanbestedingen
openbare ruimte
(36 uur)

Klantmanager Werk voor
statushouders
(32-36 uur)

Klantmanager Werk | Sociaal
Medische Zaken
(32-36 uur)

Kwaliteitsmedewerker WMO
(24 uur)

Kwaliteitsmedewerker
Werk & Inkomen
(24-36 uur)

Medewerker Contractbeheer
bomen/groen
(32 uur)

Operationeel leidinggevende
sociaal ontwikkelbedrijf
(36 uur)

Projectondersteuner
Informatiemanagement
(36 uur)

Specialist Water & Riolering
(36 uur)

Startersfunctie junior Toezichthouder Bouw & Ruimtelijke Ordening
(32-36 uur)

Toezichthouder Bouw & RO
(36 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard

Gemeenteraadsverkiezingen
Volgende week is het zover: op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart kunt u
gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. We willen het stemmen voor
iedereen zo makkelijk mogelijk maken. Daarom kunt u niet alleen stemmen in 1 van de
reguliere stembureaus, maar ook in een verkiezingsbus of drive-thru stemstraat. Alle
stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk (behalve de verkiezingsbussen) en er zijn
hulpmiddelen aanwezig voor mensen met een visuele handicap. In het gemeentehuis
in Oud-Beijerland kunnen blinden zelfs helemaal zelfstandig hun stem uitbrengen. Op
de verkiezingspagina van de gemeentelijke website
(www.gemeentehw.nl/verkiezingen) vindt u uitgebreide, praktische informatie over
de verkiezingen. Maar ook informatie over het verkiezingsdebat Hoeksche Waard van
10 maart en u kunt er online het Hoeksche Waards verkiezingsmagazine lezen.

Overzicht stembureaus

Hieronder vindt u een overzicht van de stembureaus en op welke dagen ze geopend zijn. Let op: op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn maar 11 stembureaus open.
Op woensdag 16 maart kunt u stemmen in alle 45 stembureaus. De stembureaus zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Op de achterkant van de
kandidatenlijst die u uiterlijk zaterdag 12 maart ontvangt, staat ook het overzicht met alle stembureaus en wanneer ze open zijn.
Goudswaard
• Rehoboth, Koningin Julianastraat 27......................................................16 mrt
‘s-Gravendeel
• Evangelische Kerk Ezra, Nestpad 9...........................................................16 mrt
• Ons Gebouw, Roodenburg Vermaatstraat 21 .......................... 14, 15, 16 mrt
• V.V. ‘s-Gravendeel, Schenkeltje 7c ............................................................16 mrt
• ‘t Weegje, Weegje 1....................................................................................16 mrt
Heinenoord
• De Erve, Oranjestraat 3 .............................................................................16 mrt
• De Tienvoet, Tienvoet 2 ............................................................................16 mrt
Klaaswaal
• De Bongerd, Klaverbladstraat 3 ...............................................................16 mrt
• NLS-gebouw, Jaap Kosterstraat 4 .............................................. 14, 15, 16 mrt
Maasdam
• Gemeentehuis Maasdam, Sportlaan 22 ..................................... 14, 15, 16 mrt
• Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 .............................................16 mrt
• Sportzaal Duyvesteyn, Fazant 3 ...............................................................16 mrt
Mijnsheerenland
• Dorpshart, Van der Straatenplein 2 ........................................... 14, 15, 16 mrt
• TC De Binnenmaas, Laan van Moerkerken 27 ........................................16 mrt
Nieuw-Beijerland
• De Hoeksteen Nieuw-Beijerland, Kerkstraat 22 ....................................16 mrt
• De Swaensvoet, Marktveld 9 ....................................................... 14, 15, 16 mrt
Numansdorp
• De Ark Numansdorp, Zijlstraweg 45a .....................................................16 mrt
• De Hoeksteen Numansdorp, Roerdompsingel 104 ..............................16 mrt
• De Voorhof, Torenstraat 16 ......................................................... 14, 15, 16 mrt
• Het Numans-Dorps-huis, Buttervliet 1 ....................................................16 mrt
• Tuindorp, Tuindorp 2 .................................................................................16 mrt

Oud-Beijerland
• Bethelkerk, Bachlaan 43 ............................................................................16 mrt
• CBS De Hoeksteen, Zilvermeeuw 2 .........................................................16 mrt
• De Boogerd, Hortensiastraat 5 ................................................................16 mrt
• De Gravin, Koninginneplein 2-4 ................................................... 14, 15, 16 mrt
• De Open Waard, Zoomwijckplein 11 .......................................................16 mrt
• De Zuidwester, van Schendelstraat 9 ......................................................16 mrt
• Gemeentehuis Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6 ............... 14, 15, 16 mrt
• Korbatjo, Helen Parkhurstweg 29 ...........................................................16 mrt
• Maranatha, Kerkstraat 57 ..........................................................................16 mrt
• Paviljoen De Oude Tol, Randweg 35 .......................................................16 mrt
• Rembrandt, Rembrandtplein 1 ................................................................16 mrt
• Wijkgebouw, Lange Meet 31 ....................................................................16 mrt
Piershil
• MFA De Wurf, Voorstraat 33 ........................................................ 14, 15, 16 mrt
Puttershoek
• De Drie Lelies, Narvikstraat 1 ...................................................................16 mrt
• ‘t Huys te Hoecke, Zomerplein 15 ............................................................16 mrt
• Sporthal Kees Verkerk, Laning 3 ..............................................................16 mrt
Strijen
• De Hoge Weide, Grote Weel 1 .................................................................16 mrt
• Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6 ........................................ 14, 15, 16 mrt
• Salvatori, Oude Havenweg 3 ....................................................................16 mrt
• Verenigingsgebouw Mookhoek, Viskilstraat 18 (Mookhoek)..............16 mrt
• Verenigingsgebouw Strijensas, Havenstraat 5 (Strijensas)..................16 mrt
Westmaas
• Gymzaal Westmaas, Van Koetsveldlaan 19a ..........................................16 mrt
Zuid-Beijerland
• De Ark Zuid-Beijerland, Koninginneweg 4 .............................................16 mrt
• De Eendrachtshoeve, Tuinweg 3 ................................................ 14, 15, 16 mrt

Verkiezingsdebat donderdag 10 maart
Om u te helpen bij het maken van een keuze voor een partij, vindt op
donderdagavond 10 maart in de aula van het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland het
grote verkiezingsdebat Hoeksche Waard plaats. Vanaf 19.30 uur gaan afgevaardigden
van alle 12 partijen met elkaar in discussie over diverse thema’s die spelen op het
eiland: mobiliteit, economie, leefbaarheid, duurzaamheid, toerisme, sport, cultuur,
zorg en welzijn. Ook wordt gesproken over de wijze van besturen en de financiële
consequenties van de keuzes die gemaakt worden. Het debat wordt geleid door Dave
Ensberg-Kleijkers, directeur-bestuurder van Nationaal Jeugdfond Jantje Beton,
voorzitter van de Maatschappelijke Alliantie en bestuurskundige.

Wilt u het debat live bijwonen of online volgen?
Inwoners uit de Hoeksche Waard zijn van harte welkom om het debat live bij te
wonen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via het e-mailadres
rianne.bakker@gemeentehw.nl. Bij meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen,
worden plekken toegekend op volgorde van datum van aanmelding. Ook vanuit de
huiskamer kan het debat gevolgd worden via de livestreamverbinding op
www.gemeentehw.nl/verkiezingen. Er worden opnamen gemaakt van de avond.
Geïnteresseerden kunnen het debat op een later moment terugkijken via een link op
de verkiezingspagina.

Verkiezingsbussen (maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022)

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 rijden er tussen 09.00 uur en 17.00 uur 2 verkiezingsbussen door de Hoeksche Waard. De verkiezingsbussen zijn niet
rolstoeltoegankelijk en dus niet geschikt voor mindervalide of invalide inwoners. Hieronder vindt u de rijschema’s voor de 3 stemdagen.
Maandag 14 maart
Locatie
09.00 – 10.15 uur
Zinkweg 259 - VV Zinkwegse Boys
09.00 – 10.15 uur 	Mookhoek, Kreekstraat 10 - nabij basisschool de Boemerang/
het Talent
10.45 – 12.00 uur
Zuidzijde, Zuidzijdsedijk 29 - parkeerplaats De Drie Linden
11.00 – 12.00 uur 	Schenkeldijk (’s-Gravendeel) - kruising Ronduitstraat/
Breedveldstraat
14.15 – 15.15 uur 	Nieuwendijk, Nieuwendijk 1b - parkeerterrein pont
Tiengemeten
14.15 – 15.15 uur
Strijensas, Sassedijk 6a - Restaurant De Batterij
15.45 – 16.45 uur 	Goudswaard, Nicolaas van Puttenstraat 20 - obs de Gouwaert
16.00 – 17.00 uur
Cillaarshoek, Keizersdijk 159 - tegenover hervormde kerk
Dinsdag 15 maart
Locatie
09.00 – 10.15 uur 	Nieuwendijk, Nieuwendijk 1b - parkeerterrein pont
Tiengemeten
09.00 – 10.15 uur
Strijensas, Sassedijk 6a - Restaurant De Batterij
10.45 – 12.00 uur 	Goudswaard, Nicolaas van Puttenstraat 20 - obs de Gouwaert
11.00 – 12.00 uur
Cillaarshoek, Keizersdijk 159 - tegenover hervormde kerk

14.15 – 15.15 uur
Zuidzijde, Zuidzijdsedijk 29 - parkeerplaats De Drie Linden
14.15 – 15.15 uur 	Mookhoek, Kreekstraat 10- nabij basisschool de Boemerang/
het Talent
15.45 – 16.45 uur
Zinkweg 259 - VV Zinkwegse Boys
15.45 – 16.45 uur 	Schenkeldijk (’s-Gravendeel) - kruising Ronduitstraat/
Breedveldstraat
Woensdag 16 maart
Locatie
09.00 – 10.15 uur 	Oud-Beijerland, Randweg 2 - csg Willem van Oranje
(parkeerterrein tegenover school/overkant weg)
09.00 – 10.15 uur 	Blaaksedijk, Van Galenstraat 9 - Burgemeester van
Bommelschool
10.45 – 12.15 uur 	Oud-Beijerland, Hoefsmid 1 - Hoeksch Lyceum
(parkeerplaatsen naast school)
10.45 – 12.00 uur
Maasdam, Gatsedijk - parkeerplaats naast nr. 14
14.15 – 15.15 uur
De Wacht, nabij nrs. 14 en 15
14.30 – 16.30 uur
Blaaksedijk, Boonsweg 26 - parkeerterrein Nettorama/Action
16.00 – 17.00 uur
Schuring, Eerste Dwarsweg nabij nr. 15

Drive-thru stemstraten (woensdag 16 maart)
Op woensdag 16 maart 2022 kunnen inwoners van 07.00 tot 19.00 uur ook
gebruikmaken van 2 drive-thru stemstraten. Deze stemstraten zijn met
name bedoeld voor mensen die liever vanuit de auto of vanaf de fiets willen
stemmen.

Maar ook als u te voet bent, kunt u hier uw stem uitbrengen. U vindt de stemstraten
dicht bij de opritten naar de A29:
• parkeerterrein Intratuin - Volgerlandseweg 1a, Numansdorp (tegenover de P+R)
• parkeerterrein Rabobank De Eilanden, Reedijk 8, Heinenoord (tegenover het
busstation)

Stempas niet ontvangen of kwijt?
Heeft u nog geen stempas op uw huisadres ontvangen? Of bent u deze misschien
kwijt? Zonder geldige stempas kunt u niet stemmen. Vraag in dat geval een
vervangende stempas aan. Dat kan eenvoudig online via
www.gemeentehw.nl/verkiezingen. Kunt of wilt u niet online een nieuwe stempas

aanvragen? Neem dan telefonisch contact met ons op welke andere mogelijkheden er
zijn. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47.
Let op: Het aanvragen van een vervangende stempas kan tot en met
vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen (volmacht)?
U mag iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat kan met een onderhandse
volmacht of een schriftelijke volmacht. De persoon die voor u gaat stemmen mag
maximaal 2 volmachten aannemen.
Onderhandse volmacht
Deze hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht kunt u regelen tot op de
dag van de verkiezingen. U mag deze machtiging niet op het stembureau zelf
invullen. Dit moet u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis) regelen.

Schriftelijke volmacht
Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen per post een
volmachtbewijs toegestuurd. Het aanvragen van een schriftelijke volmacht kan tot en
met vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur. Hierna kunt u alleen een onderhandse
volmacht geven. Kijk voor meer informatie op www.gemeentehw.nl/verkiezingen of
bel 14 0186 of 088 – 647 36 47.

Ik ben visueel gehandicapt. Waar kan ik zelfstandig stemmen?
Bent u slechtziend, blind of kunt u slecht lezen? Dan kunt u op het stembureau in het
gemeentehuis in Oud-Beijerland helemaal zelfstandig stemmen. Dat kan met behulp
van een stemmal en een soundbox met een gesproken kandidatenlijst.

mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. De juiste kandidaat
vindt u door, onder de gewenste partij, gaatjes te tellen. Met het potlood maakt u het
vakje van uw keuze rood.

Hoe werkt stemmen met soundbox en stemmal?
Uw stembiljet wordt door een medewerker van het stembureau in een speciaal
ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Via de soundbox met koptelefoon krijgt u te
horen welke partijen en kandidaten op de kandidatenlijst staan. U hoort ook het
nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie u wilt stemmen. Op de

Andere visuele hulpmiddelen
Op de stembureaus in de gemeentehuizen in Maasdam en Oud-Beijerland zijn ook
kandidatenlijsten in braille beschikbaar. Verder is er op elk stembureau een loep met
verlichting aanwezig en een kandidatenlijst in groot lettertype. Daarnaast mag u altijd
een stembureaulid vragen om hulp bij het uitbrengen van uw stem.

Verkiezingsmagazine
Vorige week brachten wij - samen met Het Kompas - het Hoeksche Waards
verkiezingsmagazine uit. In het magazine komen de lijsttrekkers van alle 12 partijen
aan het woord. Zij vertellen waar hun partij voor staat en wat hun speerpunten zijn.
Ook staan de contactgegevens en communicatiekanalen van de
Scan de QR-code
partijen in het magazine. Dat is handig als u bijvoorbeeld het
en bekijk het
verkiezingsprogramma van een bepaalde partij wilt lezen.
magazine online!
Behalve informatie over de partijen vindt u in het magazine ook
allerlei praktische informatie. Bijvoorbeeld waar (en wanneer) u
kunt stemmen en hoe het stemmen in zijn werk gaat.
Online magazine of papieren exemplaar
Heeft u het magazine niet ontvangen? Dan kunt het magazine

VOOR DE INWON

ook online lezen op www.gemeentehw.nl/verkiezingen.
Wilt u toch liever een papieren exemplaar? Dan kunt u
– zolang de voorraad strekt – een exemplaar ophalen bij 1
van de volgende afhaalpunten: gemeentehuis Maasdam,
gemeentehuis Oud-Beijerland, Albert Heijn Puttershoek,
Jumbo ’s-Gravendeel, Jumbo Oud-Beijerland, Moree
Uitvaartverzorging Oud-Beijerland, PLUS Klaaswaal, PLUS
Mijnsheerenland, PLUS Nieuw-Beijerland of PLUS
Numansdorp. Check van tevoren wel even de
openingstijden van de locatie van uw keuze! Zolang de
voorraad strekt kunnen wij u ook een magazine
toesturen. Bel dan 14 0186 of 088 – 647 36 47.
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ELKE STEM

TELT!

Aanvragen en vaststellen subsidie
Alle informatie en de aanvraagformulieren voor het subsidieproces 2022/2023 én de
vaststelling van de subsidie 2021 kunt u vinden op
www.gemeentehw.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies.

Heeft u nog vragen? Mail ons dan via subsidie@gemeentehw.nl of
bel 14 0186 of 088 – 647 36 47.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Goudswaard
Inloopavond huisvesting maatschappelijke organisaties
Gemeente Hoeksche Waard houdt op woensdag 23 maart van 19.00 tot 21.00 uur
een inloopavond om de huisvestingsbehoefte van maatschappelijke organisaties in
Goudswaard te onderzoeken. De gemeente vindt het heel belangrijk om samen met
de inwoners van Goudswaard te onderzoeken welke maatschappelijke
accommodaties nodig zijn in Goudswaard. En ook om op de hoogte te komen van
beschikbare gebouwen van particulieren/organisaties, die gebruikt kunnen worden
voor maatschappelijke activiteiten. Op deze manier willen wij een nog beter beeld
krijgen van ‘vraag naar’ en ‘aanbod van’ dit soort accommodaties.
Graag nodigen we maatschappelijke organisaties met een huisvestingsvraagstuk uit
om met ons mee te denken en te praten. Ook eigenaren van vastgoed, waar
maatschappelijke organisaties gehuisvest kunnen worden, nodigen we van harte uit
om op woensdag 23 maart met ons het gesprek aan te gaan.

Programma woensdag 23 maart
• 18.30 – 19.00 uur: inloop met koffie/thee;
• 19.00 – 19.30 uur: presentatie gemeente Hoeksche Waard;
• 19.30 – 20.30 uur: mogelijkheid om vragen te stellen en informatie uit te wisselen
over maatschappelijk vastgoed;
• 20.30 – 21.00 uur: afsluiting.
Locatie: school de Gouwaert, Nicolaas van Puttenstraat 20, Goudswaard.
We vinden het fijn als u zich van tevoren aanmeldt via
linda.zwinkels@gemeentehw.nl, maar ook zonder aanmelding bent u van harte
welkom.

Oud-Beijerland
Startsein voor bouw appartementen en woningen Spuifront
Op vrijdag 4 maart gaven wethouder Piet van Leenen (Wonen), adjunct-directeur
Gilbert Kokenberg van AM Zuidwest en Carla Heemskerk, hoofd Voorbereiding van
BAM Wonen, het startsein voor de bouw van 50 appartementen en 22 woningen. De
bestuurders sloegen de eerste palen in de grond.
Spuifront ligt aan het Spui, in het centrum van Oud-Beijerland. De locatie staat ook
wel bekend als de voormalige Mebin-locatie en bevindt zich naast het politiebureau.
Er komen appartementen, penthouses, kade- en dijkwoningen, herenhuizen en
maisonnettewoningen. Ook komt er een horecagelegenheid. Aan de kant van de
kade komt een autovrij wandelgebied dat voor iedereen toegankelijk is. Het plan is
ontwikkeld samen met inwoners en toekomstige bewoners.
Duurzaam en toekomstbestendig

De toekomstige woningen worden uitgevoerd met een bodemwarmtepomp en
hoogwaardige isolatie. Dit zorgt voor een zeer energiezuinige woning, die duurzaam
en toekomstbestendig is. Ook is er aandacht voor levensloopbestendigheid. Hierdoor
zijn de toekomstige bewoners voorbereid op alle levensfasen, waardoor zij hier
langer kunnen blijven wonen. Voor bewoners met elektrische auto’s is er een
mogelijkheid voor plaatsing van een laadvoorziening in de parkeergarage.
Planning en locatie
De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. De eerste woningen worden naar
verwachting eind 2023 opgeleverd. Meer informatie is te vinden op de website
www.spuifront.nl.

Digitale bijeenkomst Cultuurhuis Hoeksche Waard
Binnen de Hoeksche Waard is in steeds grotere mate een structureel huisvestingsprobleem voor cultuurbeoefenaars en kunstenaars, in al zijn vormen en samenwerking.
Ons voornemen is om een cultuurhuis te realiseren
Het pand van de voormalige Willem Alexanderschool aan de Jordaensdreef 1 in
Oud-Beijerland staat sinds september 2021 leeg. Een cultuurhuis in dit pand kan

cultuurbeoefenaars een goede plek bieden met verschillende faciliteiten. Daarnaast
kan samenwerking tussen verschillende groepen tot stand komen en worden
versterkt.
Wij staan aan het begin van het proces
Het huidige bestemmingsplan laat de realisatie van een cultuurhuis op deze locatie
toe. Het voornemen om een cultuurhuis te ontwikkelen wordt nog met de
gemeenteraad besproken. De verdere invulling van het pand gaat in nauw overleg
met de culturele sector en andere partijen. Ook omwonenden worden betrokken.
Wij organiseren een digitale informatieavond op maandag 14 maart
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Tijdens deze
bijeenkomst informeren wij geïnteresseerden over de ontwikkeling van het pand
Willem Alexanderschool tot cultuurhuis. Ook beantwoorden wij vragen.
Om de informatieavond bij te wonen kunt u zich tot uiterlijk donderdag 10 maart
aanmelden. Dit doet u door een online formulier in te vullen. Deze vindt u op
www.gemeentehw.nl/cultuurhuis. U krijgt dan uiterlijk op vrijdag 11 maart per e-mail
een link toegestuurd om de bijeenkomst bij te wonen.

Verkeershinder Poortwijk III
In week 11 en 12 worden bomen in Poortwijk III geplant. Hierdoor ontstaat hinder voor het verkeer.
De werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten de spits uitgevoerd om overlast te beperken.
Omleiding wegverkeer
De weg wordt tijdelijk versmald en het verkeer wordt met borden en waar nodig met verkeersregelaars begeleid.

Kom ook naar muziektheaterspektakel Momentum!
Vrijdag 11 maart gaat het muziektheaterspektakel Momentum in première in ‘De
Poort’ in Oud-Beijerland. Het vertelt in drie tijdsbeelden, de Sint Elisabethsvloed van
1421, de Inundatie van 1944 en de Grote Vloed van 2071, het wel en wee van de
Hoeksche Waarders. Over hun sterke drang naar vrijheid, over mensen in
onoverkomelijke situaties en over hun strijd op recht van bestaan in vrijheid. Het
spannende drieluik over Hoeksche Waarders wordt gespeeld door Hoeksche Waardse
acteurs, zangers en dansers in een fascinerende theatersetting. Een niet te missen
voorstelling voor de Hoeksche Waarders van vandaag.
Zo moet Beatrijs tijdens de Sint Elisabethsvloed een levensingrijpende keuze maken
om zichzelf én haar kind te bevrijden van de onderdrukking van ridder Jacob. Tijdens
de Inundatie van 1944 vlak voordat Jacob, de Duitse soldaat, definitief afscheid moet
nemen van zijn geliefde Bea raakt hij in gewetensnood als hij verontrustend nieuws
van het thuisfront ontvangt. En tijdens de Grote Vloed van 2071 kijken de linkse
extremist Be en de rechtse extremist Elsie toe, niet alleen op de watervloed maar
ook op de stroom van vluchtelingen die de Hoeksche Waard overspoelt.
Data, locatie en kaartverkoop
Momentum wordt op 11,12,17,18, 19, 24, 25 en 26 maart gespeeld in gebouw
‘De Poort’, Polderlaan 1 in Oud-Beijerland. Kaartjes zijn te koop via

www.momentumhoekschewaard.nl. Het is ook mogelijk met voorinschrijving het
programmaboek Momentum of een combinatiekaartje met bezoek aan Museum
Hoeksche Waard, tentoonstelling Land uit Water, te kopen.

Numansdorp
Verleggen wandelpad Numansdorp uitgesteld
De werkzaamheden voor het verleggen van het wandelpad achter voetbalvereniging
NSVV zijn uitgesteld. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden moet men met
grote kranen het land op. Dat is nu niet mogelijk omdat de ondergrond door het
slechte weer van de afgelopen tijd nog te nat is. Zodra het waterpeil in de grond
voldoende gezakt is, gaat men aan de slag. Wij maken dit bekend via onze website,
Het Kompas en socialmedia-kanalen.

Molendijk richting het bos gewandeld worden.

Alternatieve route
In de tussentijd kunt u nog steeds gebruik maken van de tijdelijke alternatieve route.
Door het hek te openen, kan er langs het voetbalveld van NSVV en de Beneden

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op en bel 14 0186 of 088 – 647 36 47.

Welke werkzaamheden staan gepland?
• Verplaatsen huidige brug bij de Nassaustraat;
• Nieuwe hekwerken plaatsen;
• Verplaatsen brug nabij het bos.

Bekendmakingen
Awb Bekendmakingen

Numansdorp

Goudswaard

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.

01-03-2022

Aanvraag bouwen van schuur - Burgemeester
Zahnweg 35 in Goudswaard. (Z/22/136932)

28-02-2022

Het aanbrengen van een damwand - De
haven in Goudswaard Kadastrale sectie E
perceelnummer 227. (Z/22/136671)

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Mijnsheerenland

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

02-03-2022

Het bouwen van een schakelstation Heinenoordtunnel Kadastrale sectie H
perceelnr. 1002 in Heinenoord. (Z/22/137142)

28-02-2022

Het bouwen van een warehouse en kantoor
- Bedrijventerrein Heinenoord Sectie H 1233,
1119 en 1120 in Heinenoord. (Z/22/136759)

25-02-2022

02-03-2022

Het uitbreiden van de woning - Kooijstraat 10 in
‘s-Gravendeel. (Z/22/137192)

28-02-2022

Het uitbreiden van een nieuwe bedrijfshal
met kantoor - Voltastraat 20 in Numansdorp.
(Z/22/137088)

03-03-2022

Het plaatsen van zonnepalen - Torensteelaan
96 in Numansdorp. (Z/22/137257)

Oud-Beijerland

Heinenoord

‘s-Gravendeel

02-03-2022

02-03-2022

Het aanbrengen van een balkon - Vuurbaken 28
in Oud-Beijerland. (Z/22/137138)

Westmaas
03-03-2022

Het wijzigen van de bestemming Munnikenweg 4 in Westmaas. (Z/22/137247)

Verleende omgevingsvergunningen
Het plaatsen van een dakkapel op het
achterdakvlak - Burg Van Walsumstraat 14 in
Mijnsheerenland. (Z/22/136484)
Het plaatsen van nieuwe kozijnen en een
voordeur - Grasgors 27 in Mijnsheerenland.
(Z/22/136591)

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel
03-03-2022

Het vergroten van de woning aan de
voorzijde - Weverijstraat 2 in ‘s-Gravendeel.
(Z/21/122593)

Klaaswaal

Strijen

01-03-2022

Het plaatsen van een tijdelijke woonunit Dansersweg 20t in Klaaswaal. (Z/22/132256)

03-03-2022

Het kappen van bomen - Oud-Cromstrijensedijk
WZ nabij 84 in Klaaswaal. (Z/22/133890)

Numansdorp

01-03-2022

01-03-2022

Het vervangen van de loopbrug - veersteiger
Fort Buitensluis in Numansdorp. (Z/22/130111)

03-03-2022

Het plaatsen van een damwand - Torensteelaan
116 in Numansdorp. (Z/22/129922)

03-03-2022

Het plaatsen van een damwand - Torensteelaan
122 in Numansdorp. (Z/22/129921)

03-03-2022

Het plaatsen van een damwand - Wintertaling
13 in Numansdorp. (Z/22/129924)

03-03-2022

Het plaatsen van een damwand - Wintertaling
19 in Numansdorp. (Z/22/129917)

03-03-2022

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

Oud-Beijerland
01-03-2022

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

04-03-2022

Het aanbrengen van een nokverhoging Tulpstraat 16 in Oud-Beijerland. (Z/21/126507)

Strijen
03-03-2022

Overzicht collecte(s) komende periode(s)
Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheﬃngen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Numansdorp
04-03-2022

Wijziging Alcoholwetvergunning voor Café
De Vrije Wereld aan de Torenstraat 30 in
Numansdorp. De wijziging betreft het
legaliseren van het terras.

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

Alle kernen van de gemeente Hoeksche Waard
14-03-2022 tot
en met 19-032022

Amnesty International in alle dorpen van de
gemeente Hoeksche Waard.

Het verwijderen van een tussenmuur Hilsondusstraat 95 in Strijen. (Z/22/133967)

Verleende APV vergunningen/ontheﬃngen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Numansdorp
02-03-2022

Evenementenvergunning voor
hardloopwedstrijd Tweede Paasloop van
Atletiekvereniging Cromstrijen op maandag
18 april van 11.30 tot en met 13.15 uur met de
start en finish bij Basisschool de Dubbeldekker
aan de Buttervliet 2 in Numansdorp.

04-03-2022

Wijziging exploitatievergunning voor Café
De Vrije Wereld aan de Torenstraat 30 in
Numansdorp. De wijziging betreft het
legaliseren van het terras.

Oud-Beijerland
01-03-2022

Evenementenvergunning voor een
voorjaarsconcert op zaterdag 19 maart van
19.30 tot 22.00 uur locatie Hoefsmid 1 in
Oud-Beijerland.

01-03-2022

Evenementenvergunning voor een
hardloopwedstrijd, Road 2 Rotterdam, van
Atletiekvereniging Spirit op zondag 6 maart van
10.00 tot 14.00 uur met de start en finish aan
de Langeweg 14 in Oud-Beijerland.

Oud-Beijerland
3-03-2022

Evenementenvergunning voor
hardloopwedstrijd Mundo Voorjaarsloop op
zaterdag 19 maart van 10.00 tot 13.00 uur met
de start en finish bij Atletiekvereniging Spirit
aan de Langeweg 14 in Oud-Beijerland.

Strijen
02-03-2022

Evenementenvergunning voor de
avondvierdaagse De4vanStrien op dinsdag 31
mei, woensdag 1 juni en donderdag 2 juni van
17.00 tot 20.30 uur en op vrijdag 3 juni van
17.30 tot 21.30 uur, met de start en finish bij
Sportlaan 18 in Strijen.

Besluiten

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals hierna
genoemd, binnen 6 weken na bekendmaking aan de
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan (burgemeester of het college van
gemeente Hoeksche Waard) dat het besluit heeft
genomen. Het bezwaarschrift bevat de naam, het adres
en het telefoonnummer van de indiener, de datum,
tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt, de redenen
daarvoor en de handtekening van de indiener. Meer
informatie over de behandeling van een bezwaarschrift is
te vinden op www.gemeentehw.nl. Bij spoed (als een
belanghebbende van mening is dat hij een beslissing op
het bezwaarschrift niet kan afwachten) kan een
belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam. Belangrijk is dat de belanghebbende dit
alleen kan doen als hij ook bezwaar heeft ingediend. Een
voorlopige voorziening kan ook digitaal aangevraagd
worden bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

28-02-2022

Zakelijke inhoud

02-03-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Burgemeester
Zahnweg 20 in Goudswaard. (Z/22/137022)

Klaaswaal
28-02-2022

Mijnsheerenland
Het bouwen van een woning en het
aanleggen van een uitweg - Molenweg 1a in
Mijnsheerenland. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
10-04-2022. (Z/21/127715)

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Kerkstraat 4 in
‘s-Gravendeel. (Z/22/136750)

Goudswaard

Beslistermijn verlengen
Datum
verlenging

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Smitsweg 9c in
Klaaswaal. (Z/22/136762)

Numansdorp
01-03-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Bizetstraat 2 in
Numansdorp. (Z/22/136952)

28-02-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Roerdompsingel
5 in Numansdorp. (Z/22/136635)

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Beijersehof 17 in
Oud-Beijerland. (Z/22/136857)

Strijensas
03-03-2022

01-03-2022

25-02-2022

Oud-Beijerland
Het verbouwen van de schuur tot yogaschool
- Hoekseweg 14 in Strijen. De beslistermijn
wordt met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid
2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor 17-04-2022. (Z/22/128426)

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Buitendijk 21d in
Strijensas. (Z/22/137353)

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

K. Hagen

Puttershoek

18-02-2022

C. Németh

Maasdam

09-2-2022

P. Beil

Heinenoord

09-2-2022

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
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.

Mijnsheerenland
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij voornemens zijn om op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het
besluit omgevingsrecht (Bor) de eerder verleende
omgevingsvergunning(en) aan EG Services (Netherlands)
B.V. ambtshalve te wijzigen. Het betreft de locatie, zijnde
een LPG tankstation, aan de Provincialeweg 43 in
Mijnsheerenland. Deze locatie is geregistreerd onder
zaaknummer: Z-21-396860.

Inzage
De ontwerpbeschikking ligt van donderdag 10 maart
2022 tot en met vrijdag 22 april 2022 ter inzage in het
gemeentehuis in Oud-Beijerland. Wanneer u de
ontwerpbeschikking wilt inzien, adviseren wij u vooraf
een afspraak te maken met gemeente Hoeksche Waard,
bereikbaar via telefoonnummer 14 0186.

Zienswijze
Binnen 6 weken na de dag waarop de
ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, kunnen door
een ieder daarover zienswijzen worden ingebracht.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan
de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Hierna stellen wij een definitief besluit op waartegen
belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Klaaswaal
Ontwerpbestemmingsplan ‘woningbouwlocatie Oud-Cromstrijensedijk OZ Klaaswaal (plan Blom)’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan
‘woningbouwlocatie Oud-Cromstrijensedijk OZ Klaaswaal
(plan Blom)’ met bijbehorende stukken ter inzage legt.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een
woonbuurt ten noorden van de Oud-Cromstrijensedijk
Oostzijde. Het plan levert een bijdrage aan de
kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte van
Klaaswaal. Het beoogde woningbouwprogramma bestaat
uit 120 woningen in diverse categorieën. Er is nog geen
exacte verkaveling of programma beschikbaar. Het
bestemmingsplan is daarin flexibel.
Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (Wet
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op
enkele percelen aan Oud-Cromstrijensedijk OZ niet
voldoet aan de grenswaarde van 48 dB uit de Wet
geluidhinder. De overschrijding wordt veroorzaakt door
wegverkeer op de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde. Het
college heeft het voornemen om hiervoor een hogere
waarde geluid (56 dB) vast te stellen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘woningbouwlocatie
Oud-Cromstrijensedijk OZ Klaaswaal (plan Blom)’, het
ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder) en
alle bijlagen liggen met ingang van donderdag 10 maart
tot en met woensdag 20 april 2022 ter inzage. U kunt de
stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.BPlocatieBlomKLW21-ON01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak dan
een afspraak met Misja Maes, bereikbaar via
telefoonnummer 088-6471709.

Uw zienswijze tegen het ontwerp besluit hogere waarden
kunt u indienen bij: College van B&W van de gemeente
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland,
onder vermelding van ‘zienswijze besluit hogere waarden
‘woningbouwlocatie Oud-Cromstrijensedijk OZ Klaaswaal
(plan Blom)’.

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 tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt
u richten aan: Gemeenteraad van de gemeente Hoeksche
Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan
‘woningbouwlocatie Oud-Cromstrijensedijk OZ Klaaswaal
(plan Blom)’.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of
heeft u vragen? Neem dan contact op met Misja Maes,
bereikbaar via telefoonnummer 088 – 647 17 09 of via
e-mail misja.maes@gemeentehw.nl.

Anterieure overeenkomst
Voor dit plan sluiten wij een anterieure overeenkomst op
grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. In de
anterieure overeenkomst maken wij afspraken over het
kostenverhaal en de locatie eisen.

Besluit
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het volgende besloten:
• Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken aan de zijkant van de woning aan de
Pinksterbloemstraat in Klaaswaal.

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.

Strijen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Oud Bonaventurasedijk 26 Strijen’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan ‘Oud
Bonaventurasedijk 26 Strijen’ met bijbehorende stukken
ter inzage legt.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt de bouw van 23
appartementen aan de Oud Bonaventurasedijk 26 in
Strijen mogelijk. Voor deze ontwikkeling wordt de op de
locatie aanwezige bedrijfsbebouwing van een
aardappelhandel gesloopt.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oud Bonaventurasedijk
26 Strijen’ en alle bijlagen liggen met ingang van

donderdag 10 maart 2022 tot en met woensdag 20 april
2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer:
NL.IMRO.1963.BPOudBond26STR21-ON01. Wilt u de
stukken in het gemeentehuis inzien? Maak dan een
afspraak met Arianne Rotscheid, bereikbaar via
telefoonnummer 088 – 647 12 28.
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 tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt
u richten aan: Gemeenteraad van gemeente Hoeksche

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

Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Oud Bonaventurasedijk 26 Strijen’.
Anterieure overeenkomst
Voor dit plan sluiten wij een anterieure overeenkomst op
grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. In de
anterieure overeenkomst maken wij afspraken over het
kostenverhaal en de locatie-eisen.
Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of
heeft u vragen? Neem dan contact op met Arianne
Rotscheid, bereikbaar via telefoonnummer 088 – 647
1228 of via e-mail arianne.rotscheid@gemeentehw.nl.

