
Nieuws uit de gemeente
Week 12 | 23 maart 2022

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard 

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

Kom werken bij gemeente Hoeksche Waard!

Word jij
mijn nieuwe

collega?

Adviseur Omgeving 
& Erfgoed 

 (36 uur)

HR adviseur 
 (36 uur)

 Inkoper aanbestedingen 
Openbare Ruimte 

 (36 uur)

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

  Kwaliteitsmedewerker 
WMO 

 (24 uur)

 Operationeel 
leidinggevende Sociaal 
Ontwikkelbedrijf 

 (36 uur)

 Senior medewerker 
Verkeer 

 (36 uur)

 Specialist Water 
& Riolering 

 (36 uur)

 Startersfunctie 
Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening 

 (32-36 uur)

  Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening 

 (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!

1 uur het licht uit tijdens Earth Hour

Bij de gemeentehuizen in Maasdam en Oud-Beijerland en verschillende andere gemeentelijke gebouwen gaat aanstaande zaterdagavond de (gevel)verlichting uit. Gemeente 
Hoeksche Waard doet in samenwerking met Bres Accommodaties (beheerder gemeentelijk vastgoed) mee met Earth Hour, een actie van het Wereld Natuur Fonds. Hiermee 
wordt wereldwijd op een symbolische manier aandacht gevraagd voor onze kwetsbare natuur. Door met zijn allen zaterdag 
26 maart het licht uit te doen, laten we ook in de Hoeksche Waard zien dat we klimaatverandering serieus nemen en we 
bewust met onze energie omgaan.

Een kwestie van de knop omzetten
Over de hele wereld gaat tijdens Earth Hour om 20.30 uur 1 uur het licht uit. Van het Opera House in Sydney tot de 
Erasmusbrug in Rotterdam. Beroemde bouwwerken en locaties die normaal zijn verlicht, zoals de piramides van Gizeh in 
Egypte en de Eiff eltoren in Parijs, zijn een uur in duisternis gehuld. Ook de Hoeksche Waard sluit zich daarbij aan. 

Doet u ook mee zaterdagavond 26 maart om 20.30 uur?
Staat Earth Hour al in uw agenda? Doe ook mee en zet alle verlichting in huis en waar mogelijk op het werk uit. Zo laten we 
samen met miljoenen mensen in meer dan 190 landen zien dat we de handen ineenslaan voor de natuur op aarde. Dit signaal 
is belangrijk om het probleem en de oplossing van klimaatverandering wereldwijd op de kaart te zetten. Want iedereen kan 
helpen de natuur te beschermen. Van het gebruiken van minder plastic tot het zuinig omgaan met energie. Alle beetjes 
helpen.

Meer weten? Kijk dan op www.wwf.nl/kom-in-actie/earth-hour. 



NK Tegelwippen 2022 

Vanaf maandag 21 maart, de eerste dag van de lente, komen ongeveer 100 
Nederlandse gemeenten tegen elkaar uit tijdens het jaarlijkse NK Tegelwippen. 

Gemeente Hoeksche Waard doet voor het eerst mee en 
daagt buurgemeente Goeree-Overflakkee uit. Welke 
gemeente wipt tot en met maandag 31 oktober de meeste 
tegels en maakt plaats voor groen? 

Het kampioenschap Tegelwippen draait zeker niet alleen om 
rivaliteit, maar heeft een hoger, gemeenschappelijk doel. 
Wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, 
bomen en geveltuinen, wordt Nederland beter bestand 

tegen extreem weer. Bovendien dragen groene tuinen bij aan het versterken van de 
biodiversiteit. Een groene tuin is goed voor alles wat leeft, groeit en bloeit.

De Gouden Schep of Gouden Tegel?
De gemeente die de meeste tegels per 1.000 inwoners wipt (verdeeld over 3 
klassementen) wint de prestigieuze Gouden Schep. Daarnaast wint de gemeente met 
de meeste gewipte tegels de Gouden Tegel. Inwoners die hun (gevel)tuin omtoveren 

tot een groen paradijs(je) maken kans op de Publiekswipper award en mooie 
prijzenpakketten. Meer informatie: gemeentehw.nl/nktegelwippen.

Opvang vluchtelingen tot december 2022 verlengd

Het college heeft dinsdag 15 maart besloten de termijn voor noodopvang van 
vluchtelingen in ’s-Gravendeel met 6 maanden te verlengen tot en met donderdag 
15 december 2022. Sinds woensdag 15 december vorig jaar is in ’s-Gravendeel een 
tijdelijke noodopvang geopend voor vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) had het college gevraagd hier medewerking aan te verlenen. De 
opvang is gevestigd op het terrein waar eerder een asielzoekerscentrum van het COA 
was.

Later dit jaar ervaringen delen
Deze verlenging tot medio december dit jaar staat los van de wens van het COA om 
de locatie langer in te kunnen zetten voor een structurele vorm van opvang. Daarover 
wil het college op dit moment nog niet met het COA in gesprek. Ergens in de 
komende maanden brengen we in beeld wat de ervaringen van de omgeving en 
betrokkenen zijn als de noodopvang enige tijd echt in gebruik is. Die uitkomsten 
worden meegenomen in de besluitvorming over de opvang in ’s-Gravendeel op de 
langere termijn. Meer informatie vindt u op www.gemeentehw.nl/noodopvang. 

Startsein nieuwbouwproject De Berken

Op vrijdag 18 maart gaven wethouder Harry van Waveren van gemeente Hoeksche 
Waard en Thomas van den Berg van De Langen en Van den Berg het startsein voor de 
bouw van 7 duurzame woningen in Klaaswaal. De bestuurders luidden de bouw met 
een druk op een rode knop in. 

Nieuwbouwproject De Berken ligt aan De Berkenlaan in Klaaswaal op de locatie  
van de voormalige brandweerkazerne en de voormalige gemeentewerf. 
Er komen 7 nul-op-de-meter eengezinswoningen waarvan 2 hoekwoningen en 
5 eengezinswoningen. 

Duurzaam en toekomstbestendig
De woningen krijgen een zeer zuinig energielabel. De toekomstige bewoners gaan 
flink besparen op de energiekosten en het levert ze extra wooncomfort op. 

Planning en locatie
De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. Naar verwachting worden de 
woningen na de zomer opgeleverd. Meer informatie is te vinden op 
www.deberkenklaaswaal.nl.

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

‘s-Gravendeel 

Klaaswaal 

Werkzaamheden Havenstraat

Vanaf maandag 28 maart wordt de Havenstraat in Strijensas afgesloten voor straatwerkzaamheden.

Planning
De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 28 maart en duren tot en met vrijdag 27 mei.

Omleiding wegverkeer
Doorgaand verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen langs het werkvak.

De firma Van den Berg Westmaas voert de werkzaamheden uit. Toezichthouder Martijn Lindenhof is bereikbaar 
via het telefoonnummer 088 – 647 36 78.

Strijensas 



Doe mee aan de buurtactie Energiezuinig wonen!

Gemeente Hoeksche Waard organiseert samen met het Regionaal Energieloket een 
buurtactie ‘Energiezuinig wonen’ voor de inwoners van Zuidwijk en 
Croonenburghwijk in Oud-Beijerland. Hiermee kunt u flink besparen per jaar op uw 
energierekening en helpt u het klimaat.

Of u nu gaat verbouwen, verhuizen of in uw huis blijft wonen: energie besparen is 
altijd een goed idee. Helemaal nu de energieprijzen zo stijgen. In een energiezuinig 
huis woont u comfortabel én heeft u een lagere energierekening. 

Zo werkt de buurtactie Energiezuinig wonen
Energieadviseurs van het Regionaal Energieloket onderzoeken binnenkort een aantal 
van de meest voorkomende koopwoningtypen in Zuidwijk en Croonenburghwijk. 
Voor deze ‘voorbeeldwoningen’ schrijven zij een adviesrapport. In dit rapport leest u 
alle stappen die u kunt nemen voor een comfortabeler en energiezuiniger huis. Wilt u 
kans maken op een gratis woningonderzoek door een ervaren energieadviseur ter 
waarde van € 250,-? Geef uw koopwoning dan op als voorbeeldwoning vóór dinsdag 
29 maart via www.regionaalenergieloket.nl/acties. 

Onze energieadviseurs zijn op donderdag 31 maart in Zuidwijk en vrijdag 1 april in 
Croonenburghwijk tussen 08.30 en 14.30 uur in de wijk om woningonderzoeken te 
doen. U hebt kans dat ze bij u aanbellen als u zich aanmeldt. Bent u niet thuis? Geen 
probleem, dan gebruiken ze een andere soortgelijke woning als voorbeeldwoning. 
Een woningonderzoek duurt gemiddeld 1,5 uur.

Kom naar de online informatieavond 
Tijdens de online informatiebijeenkomst (webinar) op woensdag 13 april van 19.30 
tot 20.30 uur krijgt u informatie over de adviezen en subsidies en krijgt u handige tips 
om met weinig geld energie te besparen. Ook kunt u vragen stellen in de chat aan 

een professionele energieadviseur. Na afloop ontvangt u per e-mail de 
adviesrapporten van de voorbeeldwoningen. Meld u aan via 
www.regionaalenergieloket.nl/acties.

Bent u huurder?
Als u een woning huurt, is deze actie voor u minder interessant. De verhuurder gaat 
over het nemen van grote energiebesparende maatregelen. Als huurder kunt u wel 
uw energieverbruik verlagen door kleine energiebesparende maatregelen te nemen. 
Het Regionaal Energieloket heeft een gratis e-book ontwikkeld met 50 energiebespa-
rende tips, kijk hiervoor op www.regionaalenergieloket.nl/iedereen-doet-wat. Tijdens 
het webinar komen ook een aantal tips ter sprake.

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

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

11-03-2022 Het uitvoeren van graafwerkzaamheden - 
Achterdijk 9 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/138570)

18-03-2022 Het bouwen van een woning-Bij de 
Watertoren bouw nummer 11 in s’-Gravendeel 
(Z/22/139538)  

Goudswaard

12-03-2022 Het bouwen van een schuur/garage - Molendijk 
96 in Goudswaard. (Z/22/138586)

Klaaswaal

14-03-2022 De herinrichting van kleuterhal IKC De Blieken - 
Klaverbladstraat 1 in Klaaswaal. (Z/22/138778)

14-03-2022 Het verbouwen van een woonhuis - Mandoline 
1 in Klaaswaal. (Z/22/138774)

Mijnsheerenland

14-03-2022 Het bouwen van een nieuwe schuur - 
Blaaksedijk 284 in Mijnsheerenland. 
(Z/22/138775)

Nieuw-Beijerland

14-03-2022 Het kappen van een boom in de voortuin 
- Christinastraat 4 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/138826)

14-03-2022 Het maken van een uitrit - Smalspoor 1 in 
Nieuw-Beijerland. (Z/22/138667)

15-03-2022 Het bouwen van een nieuwbouw woning 
- Voorstraat 16 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/139013)

17-03-2022 Het bouwen van 2 geschakelde woningen 
- Dorpsgaard 24-26 in  Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/139468)

Numansdorp

15-03-2022 Het bouwen van een woning met aanbouw - 
Kolonel 8 in Numansdorp. (Z/22/138965)

16-03-2022 Het bouwen van een woning - Torensteelaan 
118 in Numansdorp (kavel 10). (Z/22/139297)

16-03-2022 Het kappen van 2 bomen - Schuringsedijk 56 in 
Numansdorp. (Z/22/139266)

16-03-2022 Het plaatsen van beschoeiing - Paltrokmolen 6 
in Numansdorp. (Z/22/139256)

16-03-2022 Het plaatsen van een dakkapel en een  kozijn - 
Kolgansplaats 6 in Numansdorp. (Z/22/139286)

16-03-2022 Het wijzigen van het gebruik - Voorstraat 24 in 
Numansdorp. (Z/22/139306)

17-03-2022 Het bouwen van een nieuwbouw woning - 
Paltrokmolen 33 in Numansdorp Kavel 23. 
(Z/22/139346)

18-03-2022 Het bouwen van een  loods / zoutopslag te 
Numansdorp - Middelsluissedijk OZ 54 b in 
Numansdorp. (Z/22/139573)

Oud-Beijerland

16-03-2022 Het realiseren van een in- en uitrit - Govert 
Flinckstraat 25 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/139208)

17-03-2022 Het plaatsen van een warmtepomp - Rustburg 
13 in Oud-Beijerland. (Z/22/139370)

17-03-2022 Het plaatsen van zonnepanelen - Huizingastraat 
9 in Oud-Beijerland. (Z/22/139459)

Puttershoek

16-03-2022 Het uitbreiden van de basiscchool - Singel 3 in 
Puttershoek. (Z/22/139322)

17-03-2022 Het tijdelijk plaatsen van een woonunit - 
Groeneweg 6 in Puttershoek. (Z/22/139463)

Strijen

14-03-2022 Het realiseren van een aanbouw - 
Roerdompstraat 12 in Strijen. (Z/22/138825)

15-03-2022 Het wijzigen van de bestemming - Kerkstraat 62 
in Strijen. (Z/22/138989)

Westmaas

17-03-2022 Het aanleggen van een in- en uitrit - Van 
Koetsveldlaan 2c in Westmaas. (Z/22/139398)

Zuid-Beijerland

17-03-2022 Het plaatsen van een dakkapel - Jasmijnstraat 
16 in Zuid-Beijerland. (Z/22/139399)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard

17-03-2022 Het aanleggen van een uitweg - Havenkade 12 
in Goudswaard. (Z/22/133218)

Oud-Beijerland

17-03-2022 Het plaatsen van een dakkapel - Admiraal 
de Ruyterstraat 85 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/133043)

Piershil

18-03-2022 Het bouwen van 2 voetgangersbruggen - 
Kadastrale sectie C, perceelnummer 2127 in 
Piershil ter hoogte van de Griendweg en de 
Akkerdreef. (Z/22/132054)

Puttershoek

15-03-2022 Het bouwen van een houten schuur - Hofstede 
64 in Puttershoek. (Z/22/136406)

Zuid-Beijerland

16-03-2022 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning - Van Oldenbarneveltstraat 53 in 
Zuid-Beijerland (Z/21/123358)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel 

16-03-2022 Standplaatsvergunning voor het plaatsen van 
informatiebussen over glasvezel van dinsdag 
22 maart tot en met zaterdsag 26 maart aan ‘t 
Schenkeltje in ‘s-Gravendeel.

Mijnsheerenland

14-03-2022 Vergunning voor het houden van een bruiloft 
op vrijdag 27 mei van 07.00 uur tot 01.00 
uur aan de Wintersweg (op de kade) in 
Mijnsheerenland.

17-03-2022 Evenementenvergunning voor Koningsdag 
Mijnsheerenland op woensdag 27 april 
van 11.00 uur tot 21.00 uur aan Van der 
Straatenplein in Mijnsheerenland.



Nieuw-Beijerland

21-03-2022 Evenementenvergunning voor Schuurfeest 
PLHW zaterdag 26 maart van 20.00 uur 
tot 01.00 uur aan de Zinkweg 4a in Nieuw-
Beijerland.

Numansdorp

16-03-2022 Exploitatievergunning voor Het Numans-Dorps-
Huis aan de Buttervliet 1 in Numansdorp

16-03-2022 Vergunning voor het evenement Landbouw dag 
op zaterdag 30 april ter hoogte van de Lange 
Biesakkersweg 3 in Numansdorp. 

Oud-Beijerland

14-03-2022 Standplaatsvergunning voor het plaatsen van 
informatiebussen over glasvezel van dinsdag 
15 maart tot en met zaterdag 19 maart in de 
Begoniastraat in Oud-Beijerland.

Piershil

16-03-2022 Evenementenvergunning voor het houden van 
een Dodenherdenking op woensdag 4 mei van 
19.00 uur tot 22.00 uur op de Voorstraat ter 
hoogte van nummer 31 in Piershil.

Puttershoek

18-03-2022 Ontheffing sluitingstijd tot 03.00 uur van 
zondag 16 april op maandag 17 april vanwege 
Paasparty, dinsdag 26 april op woensdag 27 
april vanwege Koningsnacht en zondag 5 juni 
op maandag 6 juni vanwege Pinksterparty aan 
de Oosthavenzijde 1 in Puttershoek.

Strijen

18-03-2022 Vergunning voor het houden van een 
Voorjaarsmarkt op zaterdagh 26 maart van 
09.00 uur tot 17.00 uur in de Boompjesstraat, 
Kerkstraat en Molenstraat in Strijen

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

15-03-2022 Alcoholwetvergunning voor slijterij Dutch 
Distillers aan de Emmastraat 12 in Heinenoord.

Numansdorp

16-03-2022 Alcoholwetvergunning voor Het Numans-
Dorps-Huis aan de Buttervliet 1 in 
Numansdorp.

16-03-2022 Ontheffing voor het schenken van zwak 
alcoholische dranken op zaterdag 30 april 
gedurende het evenement Landbouw dag 
ter hoogte van de Lange Biesakkersweg 3 in 
Numansdorp.

Mijnsheerenland

17-03-2022 Ontheffing voor het schenken van zwak 
alcoholische dranken op woensdag 27 
april tijdens het evenement Koningsdag 
Mijnsheerenland aan Van der Straatenplein in 
Mijnsheerenland. 

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

14-03-2022 Het bouwen van een opslagloods - 
Boendersweg 6 in ‘s-Gravendeel. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 27-04-2022. 
(Z/21/116839)

Mijnsheerenland

17-03-2022 Het bouwen van een nieuwe recreatiewoning 
- Wintersweg 8a in Mijnsheerenland. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 07-05-2022. 
(Z/22/129046)

Oud-Beijerland

16-03-2022 Het realiseren van een inrit - Jan van der 
Heijdenstraat 26 Oud-Beijerland. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 02-05-2022. 
(Z/22/131658)

 

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum 
Collecte

Naam organisatie

Hoeksche Waard

28-03-2022 tot 
en met 02-04-
2022

ZOA in alle dorpen van gemeente Hoeksche 
Waard.

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

14-03-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Nieuweweg 32a 
in ‘s-Gravendeel. (Z/22/138819)

Heinenoord

18-03-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Irenestraat 9 in 
Heinenoord. (Z/22/139527)

Maasdam

18-03-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Van der Doeslaan 
9 in Maasdam. (Z/22/139543)

Numansdorp

15-03-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Rijksstraatweg 
100 in Numansdorp. (Z/22/138863)

Oud-Beijerland

14-03-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Witsenstraat 28 
in Oud-Beijerland. (Z/22/138712)

16-03-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Zeilmaker 6 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/139260)

 

Klaaswaal  

Anterieure overeenkomst uitbreiding Klaaswaal-Zuid (plan Blom)

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat een anterieure overeenkomst is 
gesloten voor het ontwikkelen van woningbouw in 
Klaaswaal-Zuid (plan Blom). Het plan omvat de 
ontwikkeling van ongeveer 120 woningen in Klaaswaal-
Zuid, ten noorden van de Oud-Cromstrijensedijk 
Oostzijde. Deze overeenkomst gaat over 
grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 van de Wet 

ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke 
ordening. 

De overeenkomst is met initiatiefnemers gesloten om te 
garanderen dat de kosten die samenhangen met de 
ontwikkeling door initiatiefnemers gedragen worden. 
De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst 
ligt voor iedereen ter inzage. Wilt u de zakelijke 

beschrijving inzien? Dan verzoeken wij u een afspraak te 
maken met de projectleider van dit plan Leen Vos, 
bereikbaar via telefoonnummer 140186. 

Het is niet mogelijk om tegen deze overeenkomst 
zienswijzen, bezwaar of beroep in te dienen.
Voor nadere informatie over plan Blom verwijzen wij u 
naar www.blom-klaaswaal.nl

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Boomdijk 45a Klaaswaal’ 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
stelde op dinsdag 15 maart 2022 het wijzigingsplan 
‘Boomdijk 45a Klaaswaal’ ongewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Het wijzigingsplan voorziet in het uitbreiden van het 
agrarisch bouwvlak op het perceel Boomdijk 45a in 
Klaaswaal. Door het bouwvlak uit te breiden ontstaat 
ruimte voor het realiseren van een nieuw 
bedrijfsgebouw. 

Het ontwerp wijzigingsplan lag ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan lag van donderdag 20 januari 
2022 tot en met woensdag 2 maart 2022 ter inzage. 
Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen indienen. 
Wij ontvingen geen zienswijzen. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het wijzigingsplan ‘Boomdijk 45a 
Klaaswaal’ en alle bijlagen liggen met ingang van 
donderdag 24 maart 2022 tot en met woensdag 4 mei 
2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: 
NL.IMRO.1963.WPBoomd45aKLW20-VG01). 
Wilt u de stukken in het gemeentehuis of servicepunt 
inzien? Maak dan een afspraak met M. Koster van team 
Omgeving via telefoonnummer 088-6471017). 

Beroep indienen
Tegen het besluit van het college om het wijzigingsplan 
vast te stellen, staat rechtstreeks beroep open bij de 
Raad van State. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 24 
maart 2022 tot en met woensdag 4 mei 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 
wijzigingsplan 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 wijzigingsplan, via een voorlopige 
voorziening
Het wijzigingsplan treedt een dag nadat de 
beroepstermijn is verstreken in werking.
Om te voorkomen dat het wijzigingsplan 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 wijzigingsplan, op totdat 
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

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

Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan 
contact op met M. Koster van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 – 647 10 17 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl. 



Puttershoek  

Voorgenomen verkoop van gronden Groeneweg 16 in Puttershoek door gemeente Hoeksche Waard

Aanleiding
Vanwege het gelijkheidsbeginsel -dat strekt tot het 
bieden van gelijke kansen- moet de overheid bij het 
voornemen tot verkoop van een schaarse onroerende 
zaak volgens de Hoge Raad via een selectieprocedure 
ruimte bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te 
dingen. Dit kan achterwege blijven als bij voorbaat 
vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat 
op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria 
slechts 1 serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de 

aankoop. In dat geval moet het voornemen tot de 
één-op-één verkoop (gemotiveerd) bekend worden 
gemaakt.
In deze bekendmaking doet gemeente Hoeksche Waard 
een beroep op de uitzonderingsregel en legt uit waarom 
het voornemen bestaat de gemeentelijke gronden 
binnen het project locatie Alcazar te verkopen.

Project locatie Alcazar
Het projectgebied is gelegen aan de Groeneweg 16 in 

Puttershoek dat grotendeels in eigendom is van Norfolk 
Participaties 1 B.V. Het project omvat de bouw van 67 
woningen. Tussen en rond dit projectgebied heeft 
gemeente Hoeksche Waard het perceel, kadastraal 
bekend als gemeente Puttershoek, sectie D, nummer 
2167 (gedeeltelijk), in eigendom. 

Voornemen
Gemeente Hoeksche Waard heeft het voornemen om het 
perceel, kadastraal bekend als gemeente Puttershoek, 

Nieuw-Beijerland 

Numansdorp  

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening Kernen Korendijk 2018, Nijverheidstraat 4’  

De gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard stelde 
op dinsdag 15 februari 2022 het bestemmingsplan 
‘Herziening Kernen Korendijk 2018, Nijverheidstraat 4’ 
ongewijzigd vast.  
 
Inhoud en doel van het bestemmingsplan  
Op het perceel Nijverheidstraat 4 in Nieuw-Beijerland 
staat een gasdrukmeet- en regelstation van Gasunie. In 
het bestemmingsplan zijn rondom dit gasdrukmeet- en 
regelstation veiligheidszones opgenomen. Binnen deze 
veiligheidszones mag alleen gebouwd worden na 
toestemming van Gasunie. Deze veiligheidszones waren 
echter te ruim in het bestemmingsplan opgenomen. 
Hierdoor belemmerden deze zones de omliggende 
bedrijven in hun ontwikkeling. In het bestemmingsplan 
‘Herziening Kernen Korendijk 2018, Nijverheidstraat 4’ 
verkleinden wij deze veiligheidszones. Daarnaast pasten 
wij zeer beperkt de ligging van een lijn aan van de 
dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’. Er is geen sprake van 
beleidsmatige aanpassingen.  

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 4 
november 2021 tot en met woensdag 15 december 2021 
ter inzage. Tijdens deze periode kon een ieder 
zienswijzen indienen. Wij ontvingen geen zienswijzen.
 
Ter inzage 
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen 

met ingang van donderdag 24 maart 2022 tot en met 
woensdag 4 mei 2022 ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 
(onder plannummer: NL.IMRO.1963.BPNijverhstr4NBL21-
VG01).  
Wilt u de stukken in het gemeentehuis of servicepunt 
inzien? Maak dan een afspraak met L. Bos van team 
Omgeving via telefoonnummer 088-6471251.  
 
Beroep indienen 
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State.  
Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 24 
maart 2022 tot en met woensdag 4 mei 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 een dag nadat de 
beroepstermijn is verstreken in werking. 
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 L. Bos van team Omgeving via 
telefoonnummer 088-647 12 51 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl.  

Ontwerpwijzigingsplan ‘Torensteepolder – De Kolonel, Fortlaan en Torensteelaan Numansdorp’ 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij het ontwerpwijzigingsplan 
‘Torensteepolder – De Kolonel, Fortlaan en Torensteelaan 
Numansdorp’ met bijbehorende stukken ter inzage legt.

Inhoud en doel van het wijzigingsplan
De bouw van Torensteepolder is in volle gang. Bij 
vergunningverlening van het westelijk deelgebied (fase 
1a) is gebleken dat op 3 plekken de bestemmingsregeling 
niet in overeenstemming is met de definitieve 
stedenbouwkundige verkaveling. Het gaat om locaties 
aan De Kolonel, de Fortlaan en Torensteelaan. Met dit 
correctieve wijzigingsplan passen we de bestemming aan 
in lijn met de stedenbouwkundige situatie.

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Torensteepolder – De 
Kolonel, Fortlaan en Torensteelaan Numansdorp’ en alle 
bijlagen liggen met ingang van donderdag 24 maart tot 
en met woensdag 4 mei 2022 ter inzage.  
U kunt de stukken bekijken op  de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.WPTSPfase1aNMD22-ON01). 
Wilt u de stukken in het gemeentehuis of een servicepunt 
inzien? Maak dan een afspraak met M. Maes van team 
Omgeving via telefoonnummer 088-6471709.  

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 ontwerpwijzigingsplan kunt u 
indienen bij het college van B&W van gemeente 
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, 
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan 
‘Torensteepolder – De Kolonel, Fortlaan en Torensteelaan 
Numansdorp’.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of heeft 
u vragen over het ontwerpwijzigingsplan? Neem dan 
contact op met M. Maes van het team Omgeving via 
telefoonnummer 088-6471709 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl.  

Bekendmaking Wet milieubeheer

Op dinsdag 14 maart is een melding ontvangen in het 
kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. Het gaat 
over het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het 
aspect geluid, op de locatie Rijksweg A29 in Numansdorp. 
Het betreft het beëindigen van het opslaan en verkopen 

van LPG. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-22-402874.

Meer informatie? 
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid via het telefoonnummer 078 - 770 85 85.  
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking 
uitsluitend een informatief karakter heeft.
Maatwerkwerkbesluit



sectie D, nummer 2167 (gedeeltelijk), gelegen aan de 
Groeneweg 16 te verkopen aan Norfolk Participaties 1 
B.V. De gemeente is faciliterend in deze ontwikkeling. Dat 
wil zeggen dat zij niet actief de grondexploitatie gaat 
voeren, maar bereid is deze gronden in haar bezit, die 
nodig zijn voor de planontwikkeling, te verkopen aan de 
initiatiefnemer.

Motivering grondverkoop
Burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche 
Waard zijn van mening dat slechts 1 serieuze gegadigde 
in aanmerking komt voor de aankoop van de 
gemeentelijke projectgronden. De gemeente acht de 
voorgenomen één-op-één verkoop aan Norfolk 
Participaties 1 B.V., zonder selectieprocedure, 
toelaatbaar om de volgende redenen:
• De koper/ ontwikkelaar heeft voor eigen rekening en 

risico een grondpositie binnen het plangebied;
• De koper/ontwikkelaar heeft voor eigen rekening en 

risico onderzoeken en plannen uitgewerkt om te 
komen tot een goede ruimtelijke ordening;

• De verkoop van de gronden maakt woningbouw 
mogelijk. De gronden van de gemeente zijn niet 
zelfstandig te ontwikkelen;

• Het plan waarvoor de verkoop noodzakelijk is, voorziet 
in een woningbehoefte;

• De verkoopprijs van de gronden is marktconform.

Reageren
Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan 
dient u dit uiterlijk 6 april 2022, 12.00 uur, kenbaar te 
maken door middel van een gemotiveerd bericht aan de 
heer M. Koorn, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling, via 
m.koorn@gemeentehw.nl, onder vermelding van 

Z18/37678. 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 Norfolk Participaties 1 B.V. zouden immers 
onredelijk worden benadeeld indien pas na deze 
(duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het 
voornemen van de grondverkoop zou worden 
opgekomen.

Informatie
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met 
de heer M. Koorn, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling, 
tel. 088 – 647 3804.

Strijen   

Anterieure overeenkomst ‘Oud Bonaventurasedijk 26 Strijen’

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij een anterieure overeenkomst sloot 
voor het ontwikkelen van de locatie aan de Oud 
Bonaventurasedijk 26 in Strijen. Het plan betreft de bouw 
van 23 appartementen, de aanleg van parkeerplaatsen en 
groenvoorziening. Voor deze ontwikkeling wordt de op 
de locatie aanwezige bedrijfsbebouwing van een 

aardappelhandel gesloopt. 
Deze overeenkomst gaat over grondexploitatie zoals 
bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening. In de 
overeenkomst maken wij afspraken over het 
kostenverhaal en de locatie eisen. 
De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst 

ligt voor iedereen ter inzage. Wilt u de zakelijke 
beschrijving in het gemeentehuis inzien? Of heeft u 
vragen? Neem dan contact op met Henriëtte Vernes, 
bereikbaar via telefoonnummer 088 – 647 1651 of via 
e-mail Henriette.vernes@gemeentehw.nl.
Het is niet mogelijk om tegen deze overeenkomst 
zienswijzen, bezwaar of beroep in te dienen.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Mookhoek 5, Strijen’ 

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 8 
maart 2022 het bestemmingsplan ‘Mookhoek 5, Strijen’ 
gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Initiatiefnemer wil de bestaande agrarische 
bedrijfsbebouwing en de bedrijfswoning afbreken op het 
perceel Mookhoek 5. De bestaande bebouwing verkeert 
in zeer slechte bouwkundige staat. Daarnaast is er in het 
kader van de schaalvergroting geen belangstelling voor 
een boerderij met beperkt areaal aan landbouwgronden. 
Daarvoor in de plaats is het plan om 3 vrijstaande 
woningen te realiseren.
 
Vastgestelde hogere waarde geluid (Wet 
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek bleek dat de geluidsbelasting 
op de nieuw te bouwen woningen niet voldoet aan de 
grenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De 
overschrijding wordt veroorzaakt door de gezoneerde 
wegen in de omgeving. Het college van B&W besloot op 
25 januari 2022 om hiervoor een hogere waarde geluid 
(52 dB) vast te stellen. 

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit 
hogere waarde geluid lagen ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit 
hogere waarde geluid lagen van 13 maart 2021 tot en 
met 23 april 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kon 
een ieder zienswijzen indienen. Wij ontvingen 1 
zienswijze en 1 overlegreactie. De zienswijze gaf 
aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 
1. Nevenfuncties zoals Bed & Breakfast worden niet meer 
planologisch mogelijk gemaakt;
2. De bouwvlakken worden op de verbeelding 
opgenomen;
3. De toelichting wordt voor het aspect parkeren 
verduidelijkt zodat duidelijk is dat de norm van 3 
parkeerplaatsen per woning van toepassing is;

4. De meest zuidelijke woning wordt verder van de 
woning Mookhoek 3 geprojecteerd, zodat de inkijk zoveel 
mogelijk wordt voorkomen. Het Landschappelijk kader en 
Beeldkwaliteitsplan wordt hierop aangepast.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
‘Mookhoek 5, Strijen’ en het besluit hogere waarde 
geluid (Wet geluidhinder) en alle bijlagen liggen met 
ingang van donderdag 24 maart 2022 tot en met 
woensdag 4 mei 2022 ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 
(onder plannummer: NL.IMRO.1963.
BPMookhoek5STR21-VG01). 
Wilt u de stukken in het gemeentehuis of servicepunt 
inzien? Maak dan een afspraak met R. Rienstra van team 
Omgeving via telefoonnummer 088-6471795. 

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen en het collegebesluit tot 
het vaststellen van hogere waarde geluid (Wet 
geluidhinder) staat rechtstreeks beroep open bij de Raad 
van State. 
Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 24 
maart 2022 tot en met woensdag 4 mei 2022 beroep 
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende 
deze termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij: 
1.  tijdig een zienswijze tegen het ontwerp 

bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere 
waarde geluid indiende;

2.  kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp 
bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere 
waarde geluid in te dienen;

3.  bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn 
aangebracht bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere 
waarde geluid.

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 en het besluit hogere waarde 
geluid via een voorlopige voorziening. Het 
bestemmingsplan en het besluit hogere waarde geluid 
treden een dag nadat de beroepstermijn is verstreken in 
werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan en 
het besluit hogere waarde geluid in werking treden, 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 en 
het besluit hogere waarde geluid op totdat op het 
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan 
contact op met R. Rienstra van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 – 647 17 95 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl. 



Bezoekadressen

Kijk op www.gemeentehw.nl

Postadres

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland

 14 0186  |  088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl

 www.gemeentehw.nl

 06 - 10 63 54 21

Klacht of melding over uw omgeving? 

Zo geeft u het door

•  Download de FIXI-app in de Google 

Play Store of de App store.

• Meld het via www.gemeentehw.nl.

• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.

•  Buiten kantooruren, bel bij overlast of 

gevaar: 088 – 647 17 50.

Storingsdienst Openbare Verlichting 

Bel 076 - 581 06 58 of kijk op 

storing.moononline.nl.

Gemeentezaken? 

Maak een afspraak 

op www.gemeentehw.nl

Volg ons ook op

  gemeenteHW

  @gemeenteHW

  @gemeenteHW

Contactgegevens en openingstijden

Nieuws uit de gemeenteraad

donderdagavond 24 maart met elkaar in debat. Dit debat 
vindt plaats in het gemeentehuis in Oud-Beijerland. 
Starttijd: 19.45 uur. 

U bent van harte welkom om het debat bij te wonen. Ook 
kunt u dit live volgen via de website van de gemeente. 

Waar praten zij over?
Hoe kijken de lijsttrekkers aan tegen de uitslag? Wat 
betekent dit voor hun fractie en breder, voor de 
gemeente? Welke speerpunten zien zij voor de komende 
4 jaar, met een doorkijk naar de toekomst? 

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

Toelaten van raadsleden  
Geloofsbrieven zijn documenten waaruit blijkt dat het 
benoemde raadslid voldoet aan de eisen om als lid van de 
raad toegelaten te worden. Bijvoorbeeld dat diegene in 
de Hoeksche Waard woont en tenminste 18 jaar oud is. In 
de raadsvergadering van donderdag 24 maart wordt 
daarvoor een tijdelijke commissie benoemd. Deze 
commissie Onderzoek Geloofsbrieven zal in de raadsver-
gadering van 29 maart verslag uitbrengen van hun 
bevindingen. Wanneer uit dit verslag blijkt dat de geloofs-
brieven van deze raadsleden in orde zijn bevonden, 
kunnen zij tot het hoogste orgaan van de gemeente 
worden toegelaten. De raad in oude samenstelling besluit 
daarover in de vergadering van 29 maart.  
De nieuwe raadsleden worden tijdens de raadsvergade-
ring van woensdag 30 maart geïnstalleerd. Zij leggen dan 
de eed of belofte af. 

Gemeentewet 
Artikel 18 van de Gemeentewet bepaalt dat de nieuwe 
raad vergadert op de eerste dag nadat de oude is 
afgetreden. De oude raad treedt af met ingang van 
woensdag 30 maart. Formeel is er dus een moment 
(dinsdag 29 maart 2022 om 24.00 uur) dat de oude raad 
verdwijnt en de nieuwe raad het gezag uitoefent. Er 
kunnen nooit 2 gemeenteraden tegelijkertijd in functie 
zijn. 

Lijsttrekkers geven 
donderdag 24 maart eerste 
reactie op verkiezingsuitslag
De lijsttrekkers van de partijen die afgelopen week zijn 
gekozen in de nieuwe gemeenteraad, gaan op 

Dag oude raad, welkom 
nieuwe raad
Op woensdag 30 maart worden de raadsleden van de 
nieuwe gemeenteraad Hoeksche Waard geïnstalleerd. De 
dag daarvoor, op dinsdag 29 maart, wordt afscheid 
genomen van de raad in de oude samenstelling. Deze 
speciale raadsvergaderingen vinden plaats in de aula van 
het Hoeksch Lyceum en starten om 19.30 uur. 

Publiek welkom
U bent van harte welkom om deze speciale 
bijeenkomsten te volgen vanaf de publieke tribune. 
De beide avonden worden ook uitgezonden. Via de 
gemeentelijke website kunt u er live online bij zijn.

Afscheid oude raad
Dinsdag 29 maart staat vooral in het teken van het 
afscheid nemen van de raad in oude samenstelling. 
Vertrekkende raadsleden worden bedankt voor hun inzet 
en in het zonnetje gezet. 

Vergaderingen live online volgen
U kunt de vergaderingen op dinsdag 29 en woensdag  
30 maart live online volgen via https://www.gemeente 
hw.nl/rechtstreekse-uitzendingen-en-geluids verslagen. 
De uitzendingen beginnen om 19.30 uur. 

Raad besluit over 
rechtmatigheid verkiezingen
Donderdag 24 maart staat de rechtmatigheid van de 
gemeenteraadsverkiezingen op de agenda van de raad. 
Zijn deze volgens de regels verlopen? En is de 
verkiezingsuitslag correct? De vergadering is in het 
gemeentehuis van Oud-Beijerland, start om 19.00 uur en 
is live te volgen via de website van de gemeente. 

U bent ook welkom in het gemeentehuis om de 
vergadering vanaf de publieke tribune te volgen. 

Vergadering live online volgen
U kunt de vergadering op donderdag 24 maart live online 
volgen via https://www.gemeentehw.nl/
rechtstreekse-uitzendingen-en-geluidsverslagen.  
De uitzending begint om 19.00 uur.  
De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst 
vindt u op https://www.gemeentehw.nl/Agendas 
-en-vergaderstukken. Klik op datum 24 maart 2022.

Van oude naar nieuwe 
samenstelling van de raad 
Maandag 21 maart zijn door de voorzitter van het 
Hoofdstembureau 37 raadsleden benoemd. Zij vormen 
straks samen de nieuwe gemeenteraad van Hoeksche 
Waard. Nadat zij hun benoeming hebben aanvaard, 
kunnen zij nog niet van start. Er moet namelijk nog wel 
wat gebeuren. De geloofsbrieven van de raadsleden in 
spé moeten in orde zijn en zij moeten de eed of belofte 
afleggen. 


