
Nieuws uit de gemeente
Week 15 | 13 april 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)

Senior medewerker
 Verkeer 

(36 uur)

Specialist Water 
 & Riolering 

(36 uur)

Startersfunctie junior 
 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!

Wip Team HW naar de overwinning! En win zelf ook

U kunt tijdens het NK Tegelwippen via Natuurlijk. Hoeksche Waard leuke, groene prijzen winnen. Iedere maand 
geeft Natuurlijk. Hoeksche Waard onder de leukste foto-inzendingen een prijs weg. Bent u van plan tegels te 
wippen in ruil voor een gezellig stukje groen? Stuur dan een leuke foto in. 

Gemeente Hoeksche Waard strijdt in het NK Tegelwippen tegen buurgemeente Goeree-Overfl akkee. En we 
gaan lekker. Op dit moment staat Team HW ver voor op Team GO. Fijn dat heel de Hoeksche Waard zo fanatiek 
tegels wipt. Want met meer groen in de tuin, buitenruimte of langs de gevel zakt overtollig regenwater 
makkelijker de grond in, is het koeler bij een hete zomerdag en krijgen planten en kleine dieren de ruimte.

Hoe werkt de maandelijkse winactie?
Het NK Tegelwippen loopt tot en met maandag 31 oktober. Aan het begin van iedere maand begint een nieuwe 
ronde in de winactie. Meedoen is eenvoudig. Wip uw tegels en vervang deze door groen. Mooi resultaat? 
Samengewerkt met de buren, kinderen, opa en oma? Maak een leuke foto, deel deze op Facebook, Instagram of 
beide en tag Natuurlijk. Hoeksche Waard en NK Tegelwippen. Of stuur de foto op naar: 
info@natuurlijkhoekschewaard.nl. De leukste inzending van de maand wint de groene prijs van die maand! 

Win deze maand een inspirerend tuinboek
In de maand april maakt u kans op het inspirerende tuinboek ‘Je eigen paradijs’ van Casper Boot. Kijk voor 
meer informatie op de website www.visithw.nl/nl/nktegelwippen. O ja, vergeet niet de gewipte tegels ook 
aan te melden via de website www.nk-tegelwippen.nl. Alleen dan tellen ze mee in de stand.  

Meewerk- en/of afstudeerstage toezichthouder Bouw en Ruimtelijke Ordening. Voor een 3e of 4e jaars hbo 
student Bouwkunde, voor minimaal 4 maanden.



Gratis cadeaubonnen voor energiebesparende producten voor huurders en woningeigenaren

Gemeente Hoeksche Waard biedt in samenwerking met het Regionaal Energieloket 
en HW Wonen weer gratis cadeaubonnen aan ter waarde van € 44,-. Met deze 
cadeaubonnen kunnen inwoners uit de Hoeksche Waard energiebesparende 
producten kopen, zoals radiatorfolie, tochtstrips en ledverlichting. Dit soort kleine 

aanpassingen in huis bespaart direct 
energie, verlaagt de energierekening 
en is goed voor het milieu. Naast 
woningeigenaren kunnen deze keer 
ook huurders een cadeaubon 
aanvragen. Vraag de cadeaubon snel 
aan, want op is op.

Het Regionaal Energieloket is het 
energieloket van gemeente 
Hoeksche Waard en biedt 

onafhankelijk advies aan woningeigenaren en huurders over het verduurzamen van 
de woning.

Hoe vraagt u de cadeaubon aan? 
Per adres wordt 1 cadeaubon verstrekt. Heeft u nog niet eerder een cadeaubon 
aangevraagd, dan kunt u meedoen met de actie. Ga voor het aanvragen van een 
cadeaubon naar de website van het Regionaal Energieloket: regionaalenergieloket.nl/
cadeaubon. Vul hier uw postcode in en klik op ‘cadeaubon aanvragen’. Vul uw 
gegevens in en kies of u de cadeaubon in een webshop of een fysieke winkel wilt 
besteden. U krijgt vervolgens de cadeaubon per e-mail of post toegestuurd. 

Waar kunt u de cadeaubon inleveren? 
De cadeaubon kunt u bij verschillende webshops en fysieke winkels inleveren. Kijk op 
regionaalenergieloket.nl/cadeaubon voor de deelnemende winkels en een lijst met 
producten waaraan u de bon kunt besteden.

Hulp bij opvang Oekraïense vluchtelingen in huis

In de Hoeksche Waard hebben vele mensen ruimhartig hun huis opengesteld voor 
Oekraïense vluchtelingen. Heeft u thuis mensen opgevangen? Dan kunnen we ons 
voorstellen dat u vragen heeft of hulp nodig heeft bij praktische zaken. Samen met 
Vluchtelingenwerk gaan we graag met u in gesprek om te kijken hoe het gaat en 
waarmee we u het beste kunnen helpen en ondersteunen.

Inschrijving Basis Registratie Personen is nodig
Bovendien moeten vluchtelingen zich inschrijven in de BRP (Basis Registratie 
Personen) bij de gemeente. Dan krijgen ze een burgerservicenummer (BSN) waarmee 
ze een bankrekening kunnen aanvragen in Nederland. Ook is inschrijving in de BRP 
een voorwaarde voor het aanvragen van leefgeld. Het is dus belangrijk dat dit 
geregeld wordt.

Aanmelden bij de gemeente
Heeft u vluchtelingen uit Oekraïne in huis 
opgevangen, of bent u zelf vluchteling? Dan 
kunt u zich melden bij de gemeente door een 
e-mail te sturen naar: 
oekraine@gemeentehw.nl. Vermeld in de 
e-mail uw telefoonnummer, zodat we u zo snel mogelijk kunnen bellen. 

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van wat er in de Hoeksche Waard gebeurt rond de opvang 
van vluchtelingen uit Oekraïne? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Oekraïne via 
de webpagina www.gemeentehw.nl/opvang-oekraine.

Servicepunten gesloten op Goede Vrijdag en tweede paasdag

Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en maandag 18 april (tweede paasdag) zijn de 
servicepunten van gemeente Hoeksche Waard gesloten. Vanaf dinsdag 19 april zijn 
wij weer telefonisch bereikbaar en kunt u op afspraak op locatie bij ons terecht. 

Kijk voor onze actuele openingstijden op onze website www.gemeentehw.nl /
contact/servicepunten.   

Save the date
Bijeenkomst huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks krijgen ongeveer 200.000 volwassenen in Nederland te maken 
met huiselijk geweld. 119.000 kinderen zijn jaarlijks slachtoffer van 
kindermishandeling en 1 op de 20 thuiswonende ouderen krijgt te maken 
met een vorm van ouderenmishandeling. Laten we samen het onzichtbare 
zichtbaar maken. Hoe we dat kunnen doen, laten we u zien tijdens deze 
bijeenkomst. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van het ‘Achter de 
voordeur spel’. U krijgt daarmee handvatten en leert technieken om geweld
beter te signaleren en te handelen. 

Locatie gemeentehuis Oud-Beijerland
 W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland 
 (indien coronamaatregelen aanscherpen is deze bijeenkomst online)

Voor wie Inwoners, bestuurders en vertegenwoordigers  
 van organisaties en verenigingen

Aanmelden mail naar geniz@gemeentehw.nl
 Vermeld in de mail uw naam en van welke vereniging of 
 organisatie u bent. Bent u niet betrokken bij een organisatie  
 of vereniging, geef dan aan dat u een inwoner bent.

Woensdag
25 mei 2022

van 19.30 
tot 22.00 uur



Terugkoppeling inloopavond huisvesting maatschappelijke organisaties Goudswaard

Gemeente Hoeksche Waard houdt op maandag 25 april van 18.30 tot ongeveer 
20.00 uur een terugkoppeling van de inloopavond maatschappelijke organisaties in 
Goudswaard. Tijdens de inloopavond op woensdag 23 maart is met 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en inwoners vooral 
gesproken over welke ruimtes er nodig zijn in het dorp voor onder meer welzijn, 

cultuur en sport en welke ruimtes nu beschikbaar zijn. 
Graag praten we met u verder over de huisvesting van maatschappelijke organisaties 
in Goudswaard. U bent van harte welkom bij basisschool de Gouwaert aan de Nicolaas 
van Puttenstraat 20 in Goudswaard. 

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Goudswaard 

Meld je lokale sportevenement aan! 

‘Topsport die inspireert’ is 1 van de ambities uit het Landelijk Sportakkoord. Voor de 
Hoeksche Waard is ervoor gekozen om meer verbindingen te leggen met de 
breedtesport - sport die door veel mensen beoefend kan worden - bij lokale 
sportevenementen. 

Organiseert jouw vereniging in 2022 een kampioenschap, sportwedstrijd of ander 
evenement mét side events gericht op de breedtesport? Laat het dan Sportraad 
Hoeksche Waard weten! Denk hierbij aan een clinic met een prominente sporter of 
sportploeg waar iedereen aan kan deelnemen of sportactiviteiten voor mensen met 
een beperking rondom een benefi etwedstrijd. 

Wat kun je doen? 
Stuur vóór woensdag 1 juni een e-mail naar bestuur@sportraadhw.nl met daarin een 
uitleg over het kampioenschap, de sportwedstrijd of het evenement en de verbinding 
die wordt gemaakt met de breedtesport. Een deel van de kosten kan namelijk 
worden vergoed vanuit het Lokaal Sportakkoord. Een fi jn extra centje voor de clubkas 

dus! Na ontvangst van de aanmelding neemt de sportraad zo spoedig mogelijk 
contact op. 

Over het Sportakkoord
Op 1 november 2019 is het Sportakkoord Hoeksche Waard 2020-2021 ondertekend. 
In dit sportakkoord hebben gemeente Hoeksche Waard, Sportraad Hoeksche Waard, 
Hoeksche Waard Actief en Welzijn Hoeksche Waard afspraken gemaakt over wat wij 
met elkaar op het gebied van sport en bewegen binnen onze gemeente willen 
bereiken. Vanwege de beperkingen door de coronamaatregelen is de looptijd van het 
Sportakkoord verlengd tot eind 2022.
Aanleiding voor het lokale Sportakkoord vormt het Nationaal Sportakkoord dat 
Sportminister Bruno Bruins in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en 
maatschappelijk betrokken partners heeft gesloten met als hoofddoel dat iedereen 
plezier in sport moet kunnen beleven. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke/
geestelijke gesteldheid, sociale positie, gender, seksuele geaardheid, culturele, 
religieuze of etnische achtergrond.

Genomineerden Afvalfonds Verpakkingen Awards bekend

Stichting Afvalfonds Verpakkingen 
heeft vandaag de genomineerden 
bekend gemaakt van de Afvalfonds 
Verpakkingen Awards 2022. Een 
deskundige jury, onder 
voorzitterschap van Marko Hekkert, 
hoogleraar Innovatiewetenschappen 
aan de Universiteit van Utrecht, heeft 
in elk van de 7 categorieën een top-2 

bepaald. De winnaar in elk van de 7 categorieën wordt op donderdag 9 juni bekend 
gemaakt. Dan wordt tevens de overall winnaar van de Afvalfonds Verpakkingen 
Award uitgeroepen.

Verpakkingsketens sluitend maken en goede initiatieven stimuleren
Het Afvalfonds heeft als doel om met alle partners in de recycleketen alle 
verpakkingsketens sluitend te maken. Dit doet het Afvalfonds door het innen van de 
afvalbeheersbijdrage bij de bedrijven die verpakte producten op de Nederlandse 
markt brengen en het verstrekken van vergoedingen aan gemeenten voor het 
(gescheiden) inzamelen van huishoudelijk verpakkingsafval. Jaarlijks rapporteert het 
Afvalfonds de resultaten van de behaalde recyclingpercentages van alle op de markt 
gebrachte verpakkingen. In Nederland worden hoge recyclingpercentages 
gerealiseerd. In 2020 was dit maar liefst 82%. De verpakkingsketens leveren een 
grote en actieve bijdrage aan het volledig circulair maken van de Nederlandse 
economie, die daarbij tot de Europese koplopers behoort.
Het Afvalfonds zet zich verder samen met alle partners in voor een circulaire 
verpakkingsketen om zodoende een bijdrage te leveren aan het tegengaan van 

klimaatverandering. In deze keten van ontwerp, inzameling, sortering en recycling 
van verpakkingen vindt volop samenwerking en innovatie plaats. Om deze initiatieven 
te stimuleren en de organisaties erachter in het zonnetje te zetten, organiseert het 
Afvalfonds samen met haar uitvoeringsorganisaties Nederland Schoon, Nedvang b.v. 
en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de Afvalfonds Verpakkingen 
Awards 2022.

Publieksprijs
Het Afvalfonds vindt het belangrijk dat het Nederlandse publiek ook haar stem kan 
uitbrengen. We vragen hen welk initiatief het meeste bijdraagt aan het verder 
verduurzamen van de samenleving. Vanaf vandaag kan er gestemd worden via  
www.afvalfondsverpakkingenawards.nl. De inzending met de meeste stemmen wint. 
Ook de publieksprijs wordt op 9 juni aanstaande uitgereikt.
Genomineerden categorie A
Dit zijn de 2 genomineerden van categorie A, in willekeurige volgorde:
A.    Gemeenten met een bewezen goed werkend inzamelsysteem voor alle 

verpakkingsstromen met als resultaat hoge kwaliteit en kwantiteit van het 
ingezameld materiaal:

 • RAD Hoeksche Waard
 • Gemeente Wierden

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Stichting Afvalfonds Verpakkingen of bent u benieuwd 
naar de genomineerden van categorie B tot en met G? Kijk dan op de website 
www.afvalfondsverpakkingen.nl.

‘s-Gravendeel 

Dorpsspreekuur ‘s-Gravendeel met Piet van Leenen 

Op donderdag 21 april houdt dorpswethouder Piet van Leenen spreekuur van 17.00 tot 18.30 uur in ’t Weegje (Weegje 1) in ‘s-Gravendeel.
Inwoners uit ’s-Gravendeel zijn van harte welkom om tijdens het inloopspreekuur van gedachten te wisselen met de wethouder over onderwerpen 

die hen bezighouden. Omdat de wethouders het belangrijk vinden dat het gemeentebestuur bereikbaar moet zijn voor inwoners, houden zij 
inloopspreekuren in de dorpen waarvoor zij dorpswethouder zijn
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Bekendmakingen

Leerlingen OBS De Blieken bezoeken adoptiegraf Willem van de Ree

Zo’n 23 leerlingen van groep 8 van OBS De Blieken uit Klaaswaal bezochten op 
donderdag 7 april het graf van oorlogsslachtoffer Willem van de Ree. Willem werd 
aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in 1945 op 16-jarige leeftijd 
doodgeschoten na een ruzie met Duitse soldaten. Een indrukwekkend verhaal voor 
kinderen die maar een paar jaar jonger zijn dan Willem is geworden.

Wethouder Harry van Waveren praatte eerst met de leerlingen in hun eigen klas over 
het tragische einde van de jongen, de Tweede Wereldoorlog en de betekenis van 
leven in vrijheid. Daarna gingen de leerlingen naar de algemene begraafplaats waar 
zij met veel aandacht het graf en de gedenksteen schoonmaakten. 

Willem blijven herinneren
In oktober 2018 adopteerde De Blieken 
het graf van Willem van de Ree. Jaarlijks 
staan de basisschoolleerlingen stil bij wat 
hem  is overkomen. Voorafgaand aan de 
Dodenherdenking op 4 mei maken zij zijn 
graf schoon. Op deze manier wordt 
Willem, een onschuldig burgerslachtoffer, 
niet vergeten. 

Sluiting bibliotheek in De Lindenhoeve

Binnenkort verhuist de bibliotheek van De Lindenhoeve naar het Oude Raadhuis. In 
aanloop naar deze verhuizing worden de boeken gesorteerd en ingepakt, meubilair 
en apparatuur uitgezocht en de nieuwe locatie ingericht. Ter voorbereiding hierop is 
de bibliotheek in De Lindenhoeve vanaf maandag 18 april aanstaande gesloten.

Tijdens de verhuisperiode kunnen leden gebruikmaken van de ruime collectie e-books 
en luisterboeken van de bibliotheek. De uitleentermijn van boeken wordt over de 
verhuisperiode getild en automatisch verlengd. Leden zijn in alle andere vestigingen 

van de Bibliotheek Hoeksche Waard welkom om boeken te lenen en retourneren. De 
dichtstbijzijnde locatie is bibliotheek Oud-Beijerland Rembrandt, Rembrandtplein 1 in 
Oud-Beijerland. Op dinsdag 10 mei gaat de bibliotheek weer open in het Oude 
Raadhuis. Het IDO (Informatie punt Digitale Overheid en computerhulp) is telefonisch 
bereikbaar via 06 – 82 61 94 04. Een afspraak maken met de Formulierenhulp kan via 
06 – 22 38 41 41. Het MaakLokaal is deze periode gesloten en is weer open op 10 mei 
in het Oude Raadhuis. Kijk voor meer informatie op de website: 
www.bibliotheekhoekschewaard.nl.

Puttershoek krijgt er 67 nieuwe woningen bij op plek van Alcazar

Maandag 11 april ondertekenden wethouder Piet van Leenen en Robert Steenbrugge 
van ontwikkelaar Stebru de anterieure overeenkomst voor het plan Alcazar. Het gaat 
om betaalbare, middeldure en dure koopwoningen voor starters, ouderen, 
alleenstaanden en gezinnen. Appartementen, villa’s en twee-onder-een-

kapwoningen. De beneden-boven woningen zijn vooral voor starters. De ontwikkelaar 
verwacht begin 2023 te kunnen starten met bouwen. Oplevering vindt dan plaats in 
2024. Kijk op gemeentehw.nl/woningbouwprojecten onder Puttershoek voor het 
laatste nieuws over Alcazar.

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

01-04-2022 Het wijzigen van de gevel - Onder de molen 3 in 
‘s-Gravendeel. (Z/22/141676)

07-04-2022 Het bouwen van een open bedrijfsruimte 
- Schenkeldijk 36a in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/142631)

Heinenoord

07-04-2022 Het vergroten van een dakkapel - 
Wilhelminastraat 3 in Heinenoord. 
(Z/22/142740)

Klaaswaal 

Oud-Beijerland

Puttershoek

Maasdam

07-04-2022 Het bouwen van een woning - Kooidieplaan 2 in 
Maasdam. (Z/22/142628)

Mijnsheerenland

07-04-2022 Het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak - Vrijland 40 in Mijnsheerenland. 
(Z/22/142679)

Nieuw-Beijerland

06-04-2022 Het plaatsen van 2 tijdelijke woningen 
- Dorpsgaard 24-26 Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/142433)

Numansdorp

05-04-2022 Het plaatsen van beschoeiing - Kornet 7 in 
Numansdorp. (Z/22/142213)

07-04-2022 Het bouwen van een nieuwbouw woning - 
Kornet 2 in Numansdorp. (Z/22/142619)

07-04-2022 Planologische wijziging - Voorstraat 24 in 
Numansdorp. (Z/22/142543)

Oud-Beijerland

04-04-2022 Her vervangen van de overkapping en het 
plaatsen van zonnepanelen - Rietsnijder 49 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/141971)

Puttershoek

04-04-2022 Het plaatsen van een dakkapel - Magnoliastraat 
25 in Puttershoek. (Z/22/141768)

Strijen

02-04-2022 Het vervangen van de bestaande schuur - 
Steenplaats 18a in Strijen. (Z/22/141689)

04-04-2022 Het kappen van een boom - Schelpweg 3 in 
Strijen. (Z/22/141975)

Westmaas

07-04-2022 Het bouwen van een aanbouw - Munnikendijk 
59 in Westmaas. (Z/22/142488)

08-04-2022 Het uitvoeren van groot onderhoud - 
Kartuizerveld 1 in Westmaas. (Z/22/142850)

Rectificatie

Numansdorp

31-03-2022 In de gemeenterubriek van woensdag 6 april 
stond bij Verleende omgevingsvergunningen 
vermeld: Het restaureren van de molenromp 
‘Landzicht’ - Burg. de Zeeuwstraat 52a 
Numansdorp. (Z/21/115198). Dit is onjuist, het 
betreft een ter inzage legging ontwerpbesluit. 
Dit ontwerpbesluit stond ter kennisgeving in de 
gemeenterubriek van woensdag 6 april. 



Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Nieuw-Beijerland

06-04-2022 Het wijzigen van de gevel - Voorstraat 7 in 
Nieuw-Beijerland. (Z/22/135291)

Numansdorp 

04-04-2022 Het plaatsen van een dakkapel en het 
veranderen van een kozijn in de voorgevel - 
Kolgansplaats 6 in Numansdorp. (Z/22/139286)

08-04-2022 Het plaatsen van beschoeiing - Kornet 7 in 
Numansdorp. (Z/22/142213)

Oud-Beijerland

05-04-2022 Het verlengen van de  dakopbouw - 
Stravinskypad 41 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/135884)

06-04-2022 Het aanpassen van de gevelreclame - Beneden 
Oostdijk 18 in Oud-Beijerland. (Z/22/139579)

07-04-2022 Het verlengen van de dakopbouw - 
Stravinskypad 45 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/137818)

Puttershoek

06-04-2022 Het tijdelijk gebruiken van het pand als 
vaccinatielocatie en het plaatsen van een tent 
aan de voorzijde van het pand - Groeneweg 16 
in Puttershoek. (Z/21/127167)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

08-04-2022 Evenementenvergunning voor de 
Koningsfeestweek op 26 april 2022 van 19.00 
tot 01.00 uur, 27 april 2022 van 10.00 tot 23.00 
uur, 28 april 2022 van 09.00 tot 18.00 uur, 29 
april 2022 van 15.30 tot 23.00 uur, 30 april 
2022 van 18.00 tot 23.00 uur en 1 mei 2022 van 
10.00 tot 14.00 uur op de parkeerplaats aan de 
Tienvoet 1 in Heinenoord.

Oud-Beijerland

08-04-2022 Evenementenvergunning voor een kermis van 
21 tot en met 30 april 2022 van 13.00 tot 23.00 
uur (uitgezonderd zondag 24 april 2022) op het 
Vierwiekenplein in Oud-Beijerland.

Piershil

05-04-2022 Evenementenvergunning rondom Koningsdag 
2022 op 20, 22, 23 en 27 april 2022 ter hoogte 
van Kade 24 in Piershil.

Strijen

08-04-2022 Evenementenvergunning voor een kermis op 
14 april 2022 van 14.00 tot 23.00 uur, 15 april 
2022 van 14.00 tot 19.00 uur (Goede Vrijdag) 
en 16 april 2022 van 14.00 tot 24.00 uur op het 
Stockholmplein in Strijen.

08-04-2022 Evenementenvergunning voor Koningsdag 
Strijen op 27 april 2022 van 10.00 tot 15.00 uur 
aan het Jaagpad en de Kerkstraat in Strijen.

Westmaas

04-04-2022 Evenementenvergunning voor Koningsdag 
2022 op 27 april 2022 van 10.30 tot 19.00 
uur in de Breestraat en op het Kerkplein in 
Westmaas.

Zuid-Beijeland

06-04-2022 Standplaatsvergunning voor het innemen van 
een tijdelijke standplaats voor de verkoop van 
snacks, ijs en limonade in de periode van  
1 april tot en met 30 september 2022 op  
het dagrecreatieterrein Hitsertse Kade in  
Zuid-Beijerland.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

08-04-2022 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet tijdens de 
Koningsfeestweek op 26, 27, 29 en 30 april 
2022 op de parkeerplaats aan de Tienvoet 1 in 
Heinenoord.

Piershil

05-04-2022 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet rondom 
Koningsdag op 22, 23 en 27 april 2022 ter 
hoogte van Kade 24 in Piershil.

Westmaas

04-04-2022 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor 
Koningsdag 2022 op 27 april 2022 van 12.00 tot 
19.00 uur op het Kerkplein in Westmaas.

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

08-04-2022 Loterijvergunning tijdens de Koningsfeestweek 
op 27 en 29 april 2022 op de parkeerplaats aan 
de Tienvoet 1 in Heinenoord.

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

04-04-2022 Het uitbreiden van de garage voor het starten 
van kappersruimte - Constantijnstraat 55 in 
‘s-Gravendeel. De beslistermijn wordt met 6 
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
15-04-2022. (Z/22/134312)

Mijnsheerenland

05-04-2022 Het realiseren van 2 bushaltes - ter hoogte van 
de kruising N217 met de Vrouwehuisjesweg in 
Mijnsheerenland. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
17-05-2022. (Z/22/133781)

Oud-Beijerland

01-04-2022 Het bouwen van een woning, bijgebouw, 
zwembad en keerwand - Stougjesdijk 221 in 
Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
30-04-2022. (Z/22/133383)

Zuid-Beijerland

04-04-2022 Het plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde - van Oldenbarneveltstraat 49 in 
Zuid-Beijerland. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
17-05-2022. (Z/22/133737)

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum 
Collecte

Naam organisatie

19-04 tot en 
met 23-04-2022

Nationaal Fonds Kinderhulp 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

Toekenning straatnaam

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

18-03-2022 Voor de openbare ruimte rondom de 
Heinenoordtunnel zijn straatnamen nodig. 
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft besloten de volgende straatnamen 
toe te kennen: Buitenpolderpad en Tunnelpad 
in Heinenoord.

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

Puttershoek

07-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Oudendijk 64 in 
Goudswaard. (Z/22/142689)

Heinenoord

06-04-2022 Het slopen van een garage en aanbouw - 
Goidschalxoordsedijk 26 in Heinenoord. 
(Z/22/142278)

08-04-2022 Het slopen van het inpandige stripwerk - 
Wouter van den Walestraat 1 in Heinenoord. 
(Z/22/142835)

Klaaswaal

04-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen en het slopen van 
een woning - Dansersweg 20 in Klaaswaal. 
(Z/22/141916)

05-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Kerkstraat 107 in 
Klaaswaal. (Z/22/142198)

Numansdorp

02-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Rijksstraatweg 
65a in Numansdorp. (Z/22/141684)

06-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Berkenlaan 1 in 
Numansdorp. (Z/22/142289)

Oud-Beijerland

05-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Korengracht 27 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/142124)

Zuid-Beijerland

07-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - van 
Oldenbarneveltstraat 19 in Zuid-Beijerland. 
(Z/22/142491)

Kennisgeving besluit toestemming tijdelijke activiteit/proefneming

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 5 april 2022 toestemming 
hebben verleend aan Everfuel NL 2020-I B.V., Reedijk 7s 
in Heinenoord, voor een tijdelijke activiteit / proefneming 
binnen de inrichting, namelijk het gedurende 2 maanden 
testen van een E-truck (waterstof) (Z-22-406219).

Inzage
De toestemming met bijbehorende stukken kunt u op 
afspraak inzien tijdens kantooruren bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 
140 in Dordrecht. U maakt een afspraak via 
telefoonnummer 078 – 770 85 85.

Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen deze toestemming op 

grond van de Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum 
waarop de toestemming is verzonden. Dit kan bij het 
college van B&W van gemeente Hoeksche Waard, 
Postbus 2003 3260 EA Oud-Beijerland. Het 
bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening 
en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer 
en eventueel e-mailadres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
De toestemming treedt in werking met ingang van de 
dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen 
van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit 
niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat de 

toestemming niet in werking treedt, dan kan een 
belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft 
ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 
BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige 
voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de 
behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan 
griffierecht geheven. Men kan digitaal een verzoek om 
voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank 
via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20
procederen/33. Daarvoor heeft u een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de 
genoemde website staan de precieze voorwaarden 
vermeld.

Heinenoord 



Oud-Beijerland 

Numansdorp 

Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Beijersehof 21 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 29 maart 2022 een melding in 
het kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het oprichten van een 

horecagelegenheid (Beren Bezorgrestaurant) aan  
de Beijersehof 21 in Oud-Beijerland (Z-22-406668).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit 
Omgevingsbeheer, via telefoonnummer 078 - 770 85 85.

Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Rijksweg A29 WZ 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 12 oktober 2021 een melding  
in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer  
heeft ontvangen van ContrAll Projektrealisatie B.V. Het 

gaat over het veranderen van een tankstation  
namelijk het stoppen van de verkoop van 
LPG (Z-21-398293).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit 
Omgevingsbeheer, via telefoonnummer 078 - 770 85 85.

Nieuws uit de gemeenteraad

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

Wat vindt de raad van zijn 
eigen Reglement van Orde? 
Kijk 19 april mee!
In de vorige raadsperiode heeft de raad afspraken 
gemaakt over zijn manier van vergaderen. Deze 
afspraken zijn voor een deel vertaald in regels en 
vastgelegd in een Reglement van Orde. Dit reglement 
gaat over de manier waarop de raad tot besluiten komt, 
de zogenaamde BOB-cyclus (Beeld-, Oordeels- en 
Besluitvormend). Daarnaast staan hierin ook regels die 
relevant zijn voor u als inwoner. Wat vindt de nieuwe raad 
van de afspraken die de oude raad heeft gemaakt? Dit en 
meer staat op de agenda op dinsdag 19 april. Kijkt u mee?

Vergadering bijwonen? Welkom!
Volg de vergadering op dinsdag 19 april vanaf de 
publieke tribune. De vergadering is in het gemeentehuis 
van Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6, en start om 
19.30 uur. U kunt de vergadering ook live online volgen 
via https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live. 

Regels van de gemeenteraad
Iedere gemeenteraad maakt afspraken over hoe er wordt 
vergaderd. Bijvoorbeeld: In welke bijeenkomst kunnen 
inwoners hun zegje doen? Of: hoe wil de raad 
geadviseerd worden over de voorstellen die aan hem ter 
besluitvorming worden voorgelegd? Tijdens de 
vergadering geeft griffier Geertje de Schipper een 
presentatie over het nieuwe Reglement van Orde. 

De raad van gemeente Hoeksche Waard vergadert dus 
volgens het BOB-model. Bent u benieuwd hoe dit in zijn 
werk gaat, bekijk dan de video op 
www.gemeentehw.nl/gemeenteraad. 

Wat staat er nog meer op de agenda?
De gehele agenda en de stukken voor deze vergadering 
vindt u op 
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/dashboard. 
Klik op datum 19 april 2022.

Social media
Wat is en wat doet gemeenteraad Hoeksche Waard? 
Welke onderwerpen bespreekt de gemeenteraad deze 

week? Hoe komt u in contact met raadsleden? U krijgt 
antwoord op deze én nog veel meer andere vragen via de 
social mediakanalen van gemeenteraad Hoeksche Waard.

Volg ons op
   gemeenteraadHW

  @gemeenteraadHW 

   @gemeenteraadHW


