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IN DEZE RUBRIEK LEEST U ONDER 
ANDERE MEER OVER

• Opvang en hulp Oekraïne 

• Vervoer Lokaal stop en Wielewaal 
start in Oud-Beijerland

• Wandelingen ‘In de voetsporen 
van het water’ 600 jaar 
St. Elisabethsvloed

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?

  Operationeel leidinggevende 
Sociaal Ontwikkelbedrijf

 (36 uur)

  Klantmanager Werk Sociaal 
Medische Zaken

 (32-36 uur)

  Medewerker Contractbeheer 
bomen/groen

 (32 uur)

  Specialist Water & Riolering
 (36 uur)

  Kwaliteitsmedewerker WMO
 (24 uur)

  Kwaliteitsmedewerker Werk 
& Inkopen

 (24-36 uur)

Klantmanager Werk voor 
statushouders 

 (32-36 uur)

  Inkoper aanbestedingen 
openbare ruimte

 (36 uur)

  HR adviseur 
 (36 uur)

  Toezichthouder Bouw & RO
 (36 uur)

  Startersfunctie junior Toezichthou-
der Bouw & Ruimtelijke Ordening 

 (32-36 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



Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard 

Overzicht stembureaus 
Hieronder vindt u een overzicht van de stembureaus. 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 heeft ontvangen, staat ook het overzicht met alle stembureaus en wanneer ze open zijn.

Goudswaard
• Rehoboth, Koningin Julianastraat 27

‘s-Gravendeel
• Evangelische Kerk Ezra, Nestpad 9
• Ons Gebouw, Roodenburg Vermaatstraat 21
• V.V. ‘s-Gravendeel, Schenkeltje 7c
• ‘t Weegje, Weegje 1

Heinenoord
• De Erve, Oranjestraat 3
• De Tienvoet, Tienvoet 2

Klaaswaal
• De Bongerd, Klaverbladstraat 3
• NLS-gebouw, Jaap Kosterstraat 4

Maasdam
• Gemeentehuis Maasdam, Sportlaan 22
• Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35
• Sportzaal Duyvesteyn, Fazant 3

Mijnsheerenland
• Dorpshart, Van der Straatenplein 2
• TC De Binnenmaas, Laan van Moerkerken 27

Nieuw-Beijerland
• De Hoeksteen Nieuw-Beijerland, Kerkstraat 22
• De Swaensvoet, Marktveld 9

Numansdorp
• De Ark Numansdorp, Zijlstraweg 45a
• De Hoeksteen Numansdorp, Roerdompsingel 104 
• De Voorhof, Torenstraat 16
• Het Numans-Dorps-huis, Buttervliet 1
• Tuindorp, Tuindorp 2
Oud-Beijerland
• Bethelkerk, Bachlaan 43
• CBS De Hoeksteen, Zilvermeeuw 2 
• De Boogerd, Hortensiastraat 5
• De Gravin, Koninginneplein 2-4
• De Open Waard, Zoomwijckplein 11 
• De Zuidwester, van Schendelstraat 9 
• Gemeentehuis Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6
• Korbatjo, Helen Parkhurstweg 29
• Maranatha, Kerkstraat 57
• Paviljoen De Oude Tol, Randweg 35
• Rembrandt, Rembrandtplein 1
• Wijkgebouw, Lange Meet 31

Piershil
• MFA De Wurf, Voorstraat 33

Puttershoek
• De Drie Lelies, Narvikstraat 1
• ‘t Huys te Hoecke, Zomerplein 15
• Sporthal Kees Verkerk, Laning 3

Strijen
• De Hoge Weide, Grote Weel 1
• Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6
• Salvatori, Oude Havenweg 3
• Verenigingsgebouw Mookhoek, Viskilstraat 18 
(Mookhoek)
• Verenigingsgebouw Strijensas, Havenstraat 5 
(Strijensas)

Westmaas
• Gymzaal Westmaas, Van Koetsveldlaan 19a

Zuid-Beijerland
• De Ark Zuid-Beijerland, Koninginneweg 4
• De Eendrachtshoeve, Tuinweg 3

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. 

Verkiezingsbussen
Op 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.

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

Geen mondkapje in stembureau

Wist u dat u geen mondkapje op hoeft als u gaat stemmen? Achterop de 
kandidatenlijst die u afgelopen week ontving, staat dat u binnen in het stembureau 
wél een mondkapje moet dragen. Dat komt omdat dat nog verplicht was toen de 
kandidatenlijst naar de drukker ging. Inmiddels zijn de regels versoepeld en hoeft u 

geen mondkapje meer te dragen. Vindt u het zelf nog prettig 
om er eentje te dragen? Dan kan dat natuurlijk.



Drive-thru stemstraten

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)

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen (volmacht)?

U mag iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat kan met een onderhandse 
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.
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.

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 

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.

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.

Volg live de uitslag tijdens de verkiezingsavond

Woensdag 16 maart vanaf 21.00 uur worden de stemmen geteld. De uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen van Hoeksche Waard verwachten we een paar uur later. 
Vanaf 21.30 uur maken we in het gemeentehuis in Maasdam (Sportlaan 22) een paar 
keer per uur de tussentijdse uitslagen op partijniveau bekend. De eerste cijfers 
worden al rond 22.00 uur gepresenteerd. Dan hoort u de uitslag van de op maandag 
14 en dinsdag 15 maart uitgebrachte stemmen.

Van harte welkom!
U  bent van harte welkom om deze feestelijke verkiezingsavond bij te wonen. De 
presentatie is in handen van presentator en oud-Hoeksche Waarder Gert van ’t Hof. 
Volgt u de verkiezingsavond liever vanuit huis? Dat kan! En wel via een livestream 
verbinding. De link vindt u op www.gemeentehw.nl/verkiezingen.

Opvang en hulp Oekraïne

Als gemeente en gemeenschap leven we in de Hoeksche Waard mee met de 
slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Er ontstaan veel initiatieven om hulp te 
verlenen. In de Hoeksche Waard wordt, net als in buurgemeenten, onderzocht hoe 
en waar we noodopvang kunnen organiseren. Op www.gemeentehw.nl/oekraine 
vindt u meer informatie over het onderzoeken van noodopvanglocaties en waar u 
terecht kunt voor meer informatie als u vragen heeft of hulp wilt bieden.

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 
Hoeksche Waard bijwonen?

De Adviesraad Sociaal Domein 
Hoeksche Waard vergadert 1 keer per 
maand, op maandagavond om 19.00 
uur. Wilt u de vergadering van 
maandag 21 maart aanstaande 
bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden 

via secretariaat@asdhw.nl. Deze keer komen onder andere de agenda Sociaal 
Domein 2022 van de gemeente en problematiek rond statushouders aan de orde. 
Kijk voor de complete agenda en meer op https://www.asdhw.nl.



Vervoer Lokaal stopt en Wielewaal start in Oud-Beijerland

In Oud-Beijerland kunnen inwoners van 65 jaar en ouder en inwoners met een 
vervoersbeschikking vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  
gebruikmaken van Vervoer Lokaal. Vervoer Lokaal wordt, in opdracht van de 
gemeente, aangeboden door Taxi Hoeksewaard. Oud-Beijerland is het enige dorp in 
de gemeente waar dit vervoer rijdt. Deze manier van vervoer stopt dit jaar, om het 
vervoersaanbod in de gemeente overal gelijk te maken. 

Gelijktijdig met het stoppen van Vervoer Lokaal gaat De Wielewaal in Oud-
Beijerland starten
De Wielewaal is een initiatief van de inwoners van Oud-Beijerland. Dit betekent dat er 
voor de gebruikers van Vervoer Lokaal daarmee een gratis alternatief zal zijn voor 

vervoer in het dorp. Inwoners die een Wmo-indicatie voor vervoer hebben, kunnen 
gebruik blijven maken van Taxi Hoeksewaard of een ander taxibedrijf. 

Wanneer vindt dit plaats?
Op dit moment onderzoeken wij nog wanneer Vervoer Lokaal gaat stoppen. Dit is 
afhankelijk van het moment dat De Wielewaal kan beginnen. Hiervoor moeten nog 
een aantal zaken geregeld worden door de gemeente en De Wielewaal. Zodra hier 
meer over bekend is, informeren wij de inwoners van Oud-Beijerland hierover. Dan 
geven we ook uitleg tot wanneer u gebruikt kunt maken van Vervoer Lokaal en waar 
eventuele niet-gebruikte kaartjes ingeleverd kunnen worden.

Inloopavond huisvesting maatschappelijke organisaties

Gemeente Hoeksche Waard organiseert op woensdag 23 maart van 19.00 tot 21.00 
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 welk maatschappelijk vastgoed nodig 
is in Goudswaard. En ook om op de hoogte te komen van beschikbaar vastgoed van 
particulieren/organisaties dat gebruikt kan 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 dan 
ook uit om met ons mee te denken en te praten over huisvesting. 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
18.30 – 19.00 inloop met koffie/thee
19.00 – 19.30 presentatie gemeente Hoeksche Waard
19.30 – 20.30  mogelijkheid om vragen te stellen en informatie uit te wisselen 

over maatschappelijk vastgoed
20.30 – 21.00 afsluiting

Locatie
School de Gouwaert, Nicolaas van Puttenstraat 20 in Goudswaard.

Aanmelden
We zouden het fijn vinden als u zich van tevoren aanmeldt via 
linda.zwinkels@gemeentehw.nl, maar ook zonder aanmelding bent u van harte 
welkom. 

Nieuwe rolstoeldraaimolen voor speelplek in Klaaswaal 

Vrolijke gezichten en blije kinderen in Klaaswaal. Wethouder Harry van Waveren nam op woensdag 9 maart een kijkje 
bij de speelplek aan het Zwanebloempad, waar in februari een rolstoeldraaimolen is geplaatst. En daarmee komt een 
grote wens van de kinderen in de buurt uit  In deze draaimolen kunnen kinderen met en zonder een beperking fijn 
samen spelen. 

Kinderen met en zonder beperking spelen samen
Het idee kwam van Lieve Knook, die dolgraag wilde dat haar meervoudig gehandicapt buurjongetje Sky buiten mee 
kon doen. Ze stuurde een e-mail naar de gemeente Hoeksche Waard en kreeg al snel goed bericht. Samen met de 
gemeente is het plan verder uitgewerkt. Nu kan Sky ook meedoen. In zijn rolstoel kan hij met de andere kinderen 
lekker ronddraaien en hoeft hij er niet meer naast te staan. 

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Goudswaard 

Klaaswaal  

Expositie ‘Kleurrijke schilderijen’ 

Komt u binnenkort in het gemeentehuis in Oud-Beijerland? Dan kunt u in de hal de expositie ‘Kleurrijke schilderijen’ bewonderen van 
de ’s-Gravendeelse kunstenares Annette van Driel. Haar werken zijn kleurrijk, abstract maar ook figuratief of een combinatie 
daarvan. Inspiratie haalt Annette uit haar reizen, maar ook uit de indrukken die ze opdoet in haar naaste omgeving. Goed observeren 
en haar fantasie de vrije loop laten zijn daarbij heel belangrijk. Harry van Waveren, wethouder Cultuur, was onder de indruk van het 
werk en wenste de kunstenares veel succes met haar expositie. De schilderijen hangen tot zaterdag 1 mei in het gemeentehuis aan 
de W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland.

Oud-Beijerland  



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. 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

10-03-2022 Het bouwen van een woning - kavel 1 in het 
plan ‘Bij de watertoren III’ in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/138433)

10-03-2022 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning - Crocuserf 18 in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/138234)

Heinenoord

11-03-2022 Het vervangen van het hekwerk en de poort en 
het verplaatsen van het hekwerk - Sluisendijk 8 
in Heinenoord. (Z/22/138486)

Maasdam

05-03-2022 Het bouwen van een serre, vlonder en carport - 
Polderdijk 7 in Maasdam. (Z/22/137593)

Mijnsheerenland

06-03-2022 Het plaatsen van een dakkapel - Maasdijk 14 in 
Mijnsheerenland. (Z/22/137611)

Nieuw-Beijerland

08-03-2022 Het verbouwen van het voorhuis van de 
boerderij - Noorddijk 4 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/137942)

11-03-2022 Het aanleggen van een drijvende steiger - 
Spuidijk 46 in Nieuw-Beijerland. (Z/22/138538)

Numansdorp

06-03-2022 Het plaatsen van beschoeiing - Kapitein 5 in 
Numansdorp. (Z/22/137616)

08-03-2022 Het bouwen van een woning - Kornet 6 in 
Numansdorp. (Z/22/137903)

Oud-Beijerland

07-03-2022 Het renoveren van woningen Croonenburgh 
fase 3 - Begoniastraat 9 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/137669)

07-03-2022 Het verlengen van de dakopbouw - 
Stravinskypad 45 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/137818)

09-03-2022 Het realiseren van een nokverhoging door 
dakopbouw - Evertsenstraat 1 in Oud-
Beijerland. (Z/22/138049)

10-03-2022 Het plaatsen van een dakopbouw - 
Evertsenstraat 7 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/138436)

Piershil

07-03-2022 Het plaatsen van reclameborden Foodlab 
Hoeksche Waard - Buitenom 7 in Piershil. 
(Z/22/137718)

Puttershoek

10-03-2022 Het bouwen van nieuwbouw woningen 
plan Kruidhof - Arent van Lierstraat 24 in 
Puttershoek. (Z/22/138429)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

07-03-2022 Het kappen van bomen en beplanting - 
Zuidkant van de N217 ter hoogte van de 
‘s-Gravendeelseweg/derde Kruisweg in 
‘s-Gravendeel. (Z/21/127433)

09-03-2022 Het wijzigen  van de voorgevel - Rozenerf 8 in 
‘s-Gravendeel. (Z/22/133606)

Nieuw-Beijerland

08-03-2022 Het vergroten van de woning - Zuidzijdsedijk 23 
in Nieuw-Beijerland. (Z/21/123475)

Numansdorp

08-03-2022 Het aanbrengen van beschoeiing - Paltrokmolen 
12 in Numansdorp. (Z/22/131466)

Gratis water tappen op straat in Puttershoek

Op vrijdag 11 maart 2022 is in Puttershoek, aan het Weverseinde ter hoogte van de 
haven, een nieuw, openbaar watertappunt geopend. Wandelaars, fietsers, hardlopers 
en recreanten kunnen bij het tappunt makkelijk en gratis een eigen bidon of flesje 
met vers kraanwater van Evides vullen.

Het aanleggen van watertappunten is een initiatief van raadslid Alma Vervelde (CU). 
Zij opende het tappunt onder toeziend oog van wethouder Harry van Waveren 
(Beheer en onderhoud openbare ruimte) en manager Infra van Evides Mark Wehrung. 
In de regio Zuid-Hollandse Delta, waar de Hoeksche Waard deel van uitmaakt, worden 
het komende jaar meer watertappunten aangelegd. Dat maakt recreatieve wandel- 
en fietsroutes in onze regio nog aantrekkelijker.

Gezond en beter voor het milieu
Door het beschikbaar stellen van kraanwater helpen we mee aan het verminderen 
van het aantal plastic wegwerpflesjes. Bovendien past deze dorstlesser zonder 
calorieën bij een gezonde leefstijl. Ook is het van belang dat mensen voldoende 
water drinken tijdens de zomers, die in Nederland langer warm zijn en meer tropische 
dagen hebben. Daar helpen we als gemeente graag bij met watertappunten in de 
buurt van scholen en op plekken waar mensen samenkomen.

Puttershoek  

Wandelingen ‘in de voetsporen van het water’ 600 jaar St. Elisabethsvloed

Ter aanvulling op de activiteiten waarbij de Hoeksche Waard 600 jaar  
St. Elisabethsvloed herdenkt, organiseert gemeente Hoeksche Waard een aantal 
wandelingen in de voetsporen van het water. Hierbij staan we stil bij de historie en 
kijken we vooruit naar de toekomst en het leven met water. Deze wandelingen zijn 
een ‘educatieve reis’ over de strijd tegen het water en het ontstaan van de Hoeksche 
Waard, waarin u deelgenoot wordt van de historie, het heden en de toekomst van dit 
thema.

Eerste wandeling op zaterdag 2 april
Op zaterdag 2 april kunt u ’s morgens meedoen aan de begeleide wandeling ‘in de 
voetsporen van het water’. De gids neemt u mee in de Ambachtsheerlijkheid van 
Numansdorp en vertelt u meer over het gebied, de geschiedenis, de ramp in 1953 en 
het leven met water. Deze eerste wandeling stond oorspronkelijk voor eind januari 

gepland, rondom de herdenking van de Watersnoodramp in 1953 aan de 
Schuringsedijk, maar vond vanwege de toen geldende coronamaatregelen niet plaats.

Onder begeleiding van een gids
Tijdens deze begeleide wandeling staat de gids stil bij het thema water, de strijd 
tegen het water en in het bijzonder de Watersnoodramp in 1953. De wandeling loopt 
langs de Oosterse Bekade Gorzen, het vogelnatuurgebied aan het Hollands Diep en 
het Monument 1953. De lengte van de wandeling is ongeveer7 kilometer.

Aanmelden 
Meld u aan via de UITagenda van www.visithw.nl. U ontvangt dan van ons binnen 2 
werkdagen een bevestiging en een programma van de gratis wandeling. Voor deze 
wandeling is een beperkt aantal plekken beschikbaar waarbij geldt vol = vol. 

Numansdorp  



09-03-2022 Het bouwen van een vrijstaande woning 
- Torensteelaan 112 in Numansdorp. 
(Z/22/131105)

Oud-Beijerland

10-03-2022 Het realiseren van een dakopbouw - 
Mendelssohnstraat 22 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/134149)

Strijen

10-03-2022 Het doorbreken van een muur - Johan Willem 
Frisostraat 10 in Strijensas. (Z/22/134391)

Verleende APV vergunningen/ontheffi  ngen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

08-03-2022 Huis-aan-huisverkoop van stroopwafels 
in de periode van maandag 23 mei tot en 
met zaterdag 28 mei in de Oranjewijk, 
Componistenwijk en Vogelbuurt in 
Numansdorp.

10-03-2022 Ontheffi  ng sluitingstijd voor Café De Vrije 
Wereld van vrijdag 11 maart tot en met 
zaterdag 7 mei van 01.00 tot 02.00 uur aan de 
Torenstraat 30 in Numansdorp.

Oud-Beijerland

08-03-2022 Evenementenvergunning voor de Fancy Fair HW 
Vokaal op zaterdag 21 mei van 09.00 tot 15.00 
uur op het plein bij de Scheepmakershaven in 
Oud-Beijerland.

‘s-Gravendeel

08-03-2022 Huis-aan-huisverkoop van geraniums 
op donderdag 28 en vrijdag 29 april in 
‘s-Gravendeel.

Strijen

08-03-2022 Huis-aan-huisverkoop van geraniums op 
donderdag 28 en vrijdag 29 april 2022 in 
Strijen.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffi  ngen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

10-03-2022 Ontheffi  ng artikel 35 van de Alcoholwet tijdens 
voorstelling Momentum op vrijdag 11 maart, 
zaterdag 12 maart, donderdag 17 maart, vrijdag 
18 maart, zaterdag 19 maart, donderdag 24 
maart, vrijdag 25 maart en zaterdag 26 maart 
aan de Polderlaan 1 in Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Heinenoord

07-03-2022 Het bouwen van een bedrijfspand - Reedijk 
kavel 1b in Heinenoord. De beslistermijn wordt 
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 
van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 24-04-2022. (Z/21/127895)

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum 
Collecte

Naam organisatie

21-03 tot en 
met 26-03-
2022

Reuma Nederland in alle dorpen van 
gemeente Hoeksche Waard.

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de 
website van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl

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

’s-Gravendeel

08-03-2022 Sloopmelding roltrapgebouw Kiltunnel 
- Kiltunnel Naaldweg in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/137938)

10-03-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - 
Leerambachtstraat 49 in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/138347)

Nieuw-Beijerland

04-03-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Middeldoel 1 in 
Nieuw-Beijerland. (Z/22/137531)

Oud-Beijerland

09-03-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Sportlaan 32 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/138004)

Puttershoek

10-03-2022 Het slopen en asbest verwijderen - Arent van 
Lierstraat 24 in Puttershoek. (Z/22/138374)

Westmaas

09-03-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Beatrixlaan 9 in 
Westmaas. (Z/22/137989)

Maasdam 

Mijnsheerenland  

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landgoed Bonaventura Maasdam, 1e herziening’  

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 15 
februari 2022 het bestemmingsplan ‘Landgoed 
Bonaventura Maasdam, 1e herziening ’ ongewijzigd vast.  

Inhoud en doel van het bestemmingsplan  
Op 19 februari 2015 stelde de raad van de voormalige 
gemeente Binnenmaas het bestemmingsplan ‘Landgoed 
Bonaventura Maasdam’ nabij de Kooidieplaan 1 e.o. in 
Maasdam vast. Nadien bleek dat het voor de ruimtelijke 
kwaliteit wenselijk is om de bouwvlakken anders te 
situeren binnen de woonbestemming. Daarnaast worden 
de bouwhoogtes aangepast. Met dit bestemmingsplan 
voeren wij deze aanpassingen door.

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 25 
november 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022 ter 
inzage. Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen 
indienen. Wij ontvingen geen zienswijzen. 

Ter inzage 
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘Landgoed 
Bonaventura Maasdam, 1e herziening’ en alle bijlagen 
liggen met ingang van donderdag 17 maart tot en met 
woensdag 27 april 2022 ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 
(onder plannummer: NL.IMRO.1963.HerzLGBonaventura-
ON01).  

Wilt u de stukken in het gemeentehuis of servicepunt 
inzien? Maak dan een afspraak met S. Voskamp van team 
Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 14 75.  

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 17 maart 2022 
tot en met 27 april 2022 beroep indienen. Niet-
belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn alleen 
beroep indienen wanneer hij of zij kan aantonen dat hij of 
zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een 
zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te 
dienen. 

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 deze bekendmaking? Neem dan 
contact op met Sabine Voskamp van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 - 647 14 75 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl.  

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Vrouwehuisjesweg 7a in Mijnsheerenland

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op vrijdag 11 februari een melding 
in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het veranderen van de 
inrichting. Het betreft een interne verbouwing van de 

kantine, kantoorplekken en buiten het terrein van de 
fi etsenstalling (Z-22-404216.)

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit 
Omgevingsbeheer, via telefoonnummer 078 - 770 85 85.



Strijen  

Publicatie voornemen grondverkoop Land van Essche III te Strijen door gemeente Hoeksche Waard

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan 
het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 
(ECLI:NL:HR: 2021:1778).

Objectinformatie
Land van Essche III, kadastraal bekend als gemeente 
Strijen, sectie V, nummer 1083(gedeeltelijk), gelegen 
tussen de Schenkeldijk, Randweg, de Vredenburg en de 
Doornbos. 

Voornemen tot aangaan van de 
gronduitgifteovereenkomst
Gemeente Hoeksche Waard is voornemens een 
gronduitgifteovereenkomst aan te gaan met BOwonen 
(handelsnaam van Schenkeldijk Ontwikkeling B.V.) waarbij 
de grond in eigendom van de gemeente worden verkocht 
voor de realisatie van het project Land van Essche III. Het 
project bestaat uit 101 grondgebonden woningen en 54 
appartementen en studio’s, in de volgende prijsklassen: 
Goedkoop 47 woningen (30%) 
Midden   67 woningen (43%)
Duur  41 woningen (27%)

Minimaal 80% van de woningen wordt voorzien van het 
certificaat woonkeur aanpasbaar bouwen.

BOwonen is enige serieuze gegadigde
BOwonen is zelf eigenaar van de percelen in het plange-
bied Land van Essche III, te weten de percelen plaatselijk 
bekend Schenkeldijk 48 3291 ES Strijen, met de kadastra-
le aanduiding gemeente, Strijen V344 en V249.
Op 12 februari 2021 heeft BOwonen een ‘unsolicited 
proposal’ ingediend bij de gemeenteraad voor de 
integralen ontwikkeling en realisatie van het plangebied 
Land van Essche. BOwonen heeft in het kader van dit 
unsolicited proposal aan de gemeente, voor eigen 
rekening en risico plannen ontwikkeld voor de locatie en 
onderzoeken gedaan. Kenmerk van het voorstel van 
BOwonen is de nadruk op het realiseren en langdurig 
beschikbaar houden (minimaal 15 jaar) van bereikbare 
woningen in het goedkope (koop)segment en het middel-
dure (huur)segment.
De gemeente heeft het voorstel in behandeling geno-
men en inhoudelijk beoordeeld. Het ontwikkelinitiatief 
biedt een passende oplossing voor het woningvraagstuk 
in de Hoeksche Waard en voorziet in de toevoeging van 
een groot aantal woningen in het betaalbare segment. 
Daarnaast heeft de gemeente de initiatiefnemer 
getoetst op financiële en economische draagkracht en 
ervaring met het voor eigen rekening en risico ontwikke-
len en realiseren van vergelijkbare projecten en bijbeho-
rende participatie trajecten.
Het voorstel van BOwonen is financieel haalbaar en 

programmatisch en ruimtelijk een wenselijke. Op basis 
van deze uitkomst is het voornemen om de gronduitgif-
teovereenkomst met BOwonen aan te gaan.
Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat 
er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria 
slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor 
het aangaan van de gronduitgifteovereenkomst voor de 
locatie Land van Essche III. Ten overvloede zij erop 
gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van 
beleidsvrijheid toekomt.

Vervaltermijn
Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan 
dient u dit uiterlijk 29 maart 2022, 12.00 uur, kenbaar te 
maken door middel van een gemotiveerd bericht aan de 
heer M. Koorn, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling, via 
michel.koorn@gemeentehw.nl, onder vermelding van 
Z/20/065560-doc-22529909. Bij gebreke van een tijdig en 
gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het 
voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige 
vordering tot schadevergoeding of welke andere 
aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw 
rechten daarop verwerkt. De gemeente en BOwonen 
zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas 
na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog 
tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de 
gronduitgifteovereenkomst zou worden opgekomen.

Nieuws uit de gemeenteraad

bestemmingsplan N217-Polderweg (waterleiding), 
bestemmingsplan Mookhoek 5 Strijen, overdracht 
evaluatie werkwijze gemeenteraad en aankoop grond 
Hitsertse Kade. Hamerstukken zijn voorstellen van het 
college waarover de fracties volgens het voorstel 
besluiten. 

Motie over actieve rol (plan)schade en overlast 
windturbines 
Als laatste punt op de agenda sprak de raad over een 
motie met een onderwerp dat niet op de agenda stond; 
“vreemd aan de orde van de agenda” heet dat dan. Deze 
motie haalde het niet. 

U kunt de vergadering terugkijken via deze link 
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/ en klik hier op 
besluitvormende raadsvergadering van 8 maart.

Voordat de raad het besluit nam is uitgebreid gesproken 
over het wel of niet door het college laten verstrekken 
van een lening aan de voetbalvereniging. De raad wil de 
vereniging graag helpen, maar was verdeeld over de 
wijze waarop. Een aantal fracties vroeg zich bijvoorbeeld 
af of zo’n lening geen molensteen zou worden voor deze 
vereniging. Kan zij die in de toekomst wel afbetalen? En, 
kunnen nu ook andere verenigingen voor een lening in 
aanmerking komen? Uiteindelijk konden alle fracties 
instemmen met het (aangepaste) besluit. De beslissing 
over het al dan niet verstrekken van een lening aan de 
vereniging is een bevoegdheid van het college.

Hamerstukken
De voorzitter hamerde 7 voorstellen af: een aanvraag 
voor een uitkering vanuit het Gemeentefonds, de nota 
reserves en voorzieningen gemeente Hoeksche Waard 
2022, een nieuwe verordening Jeugdhulp, 

Raad stemt in met aankoop 
Hitsertse Kade door 
gemeente
Op dinsdag 8 maart heeft de gemeenteraad van 
Hoeksche Waard tijdens de laatste reguliere 
raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen 
ingestemd met de aankoop van recreatiegebied Hitsertse 
Kade in Zuid-Beijerland. 

Nu de gemeente eigenaar wordt van het recreatiegebied, 
kan het terrein toegankelijk blijven voor de inwoners van 
Hoeksche Waard, worden er geen woningen gebouwd en 
kan, bij een vernieuwde inrichting, rekening worden 
gehouden met wensen van gebruikers van het gebied. De 
werkgroep Hitsertse Kade sprak in de vergadering haar 
dank uit aan de gemeenteraad voor het genomen besluit. 

Ontwikkeling zwembadcomplex Numansdorp
De raad heeft op 8 maart ook ingestemd met de plannen 
voor de bouw van een multisportcomplex aan de 
Meestooflaan in Numansdorp. Het nieuwe complex moet 
zwembad De Waterstee vervangen. De raad geeft het 
college met dit besluit opdracht om een 
multisportcomplex te bouwen, waarbij minimaal 80% van 
de grond waarop het complex wordt gebouwd, 
beschikbaar blijft voor de huidige gebruikers. Ook 
besloot de raad dat het college een onderzoek moet 
doen naar hoe de verkeersdruk verantwoord kan worden 
verminderd. Ten slotte heeft de raad besloten dat het 
zwembad naast een 6-baans wedstrijdbad ook een 
150m2 instructiebad krijgt en een tribune met 
verenigingsruimten. 

Cofinanciering voetbalvereniging NBSVV
De raad heeft besloten om het college te vragen de 
voetbalvereniging NBSVV een lening te geven. Echter 
onder de voorwaarde dat deze lening pas wordt gegeven 
als uiterlijk half september blijkt dat er nog geen 
duidelijke contouren zijn voor het 
sportaccommodatiebeleid. Met deze lening kan de 
vereniging haar gebouwen (duurzaam) renoveren, zodat 
deze weer voldoen aan de eisen van deze tijd. 



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

Lijsttrekkers geven op donderdag 24 maart hun mening  
over uitslag verkiezingen

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen. De lijsttrekkers van de partijen die worden gekozen 
in de nieuwe gemeenteraad, gaan op donderdag 24 
maart met elkaar in debat. Dit debat is live en vindt plaats 
in het gemeentehuis in Oud-Beijerland. De starttijd volgt 
nog.

Waar praten zij over in het debat?
Hoe kijken de lijsttrekkers aan tegen de uitslag? Wat 

betekent dit voor hun fractie en breder, voor de 
gemeente? Welke actiepunten vinden zij belangrijk voor 
de toekomst van Hoeksche Waard? 

Kijk mee!
U kunt 24 maart live meekijken via 
https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-uitzendingen 
-en-geluidsverslagen. 

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


