
Nieuws uit de gemeente
Week 17 | 28 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 Integrale 
Veiligheid/taakaccent 
ondermijning 
(36 uur)

   Adviseur Omgeving 
& Erfgoed 
(36 uur)

   Beleidsmedewerker 
Verkeer 
(36 uur)

  HR adviseur 
(36 uur)

   Inkoper aanbestedingen 
openbare ruimte 
(36 uur)

   Klantmanager Werk/
Sociaal medische zaken 
(32-36 uur)

   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!

Boerenbont, bijeenkomst woensdag 18 mei over agrarisch erfgoed in Zuid-Holland

De karakteristieke Zuid-Hollandse boerderijen vertellen de verhalen van ons agrarisch 
verleden en dragen bij aan de identiteit van de omgeving. Maar het agrarische 
erfgoed in Zuid-Holland staat onder druk, onder andere door opschaling en 
bedrijfsbeëindiging. Het is van belang dat er zorg wordt gedragen voor dit erfgoed, 
zodat dit ook in de toekomst blijft bestaan en bijdraagt aan een aantrekkelijk en 
levendig platteland. Waar begint u met een restauratie of herbestemming en wat is 
er allemaal mogelijk? Eigenaren van agrarisch erfgoed zijn uitgenodigd om tijdens 
een bijeenkomst met elkaar in gesprek te gaan over deze onderwerpen. Daarnaast 
wordt u geïnformeerd over verduurzaming en hoort u verhalen van 
ervaringsdeskundigen die een nieuwe bestemming hebben gegeven aan hun 
boerderij.

Over deze bijeenkomst
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 mei bij Op Hodenpijl in Schipluiden. De 
zaal opent om 13.00 uur, het programma start om 13.30 uur. Er zijn geen kosten 
verbonden aan de deelname. U kunt zich aanmelden tot en met donderdag 12 mei. 
Komt u als groep? Graag het aanmeldformulier invullen per persoon. Kijk voor meer 
informatie op https://www.erfgoedhuis-zh.nl/agenda/2022/boerenbont-bijeenkomst
-over-agrarisch-erfgoed-in-zuid-holland/.



4 meiherdenkingen in gemeente Hoeksche Waard

Op woensdag 4 mei herdenken we alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die sinds het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord in 
oorlogssituaties en bij vredesmissies. Dit gebeurt op 8 plekken in de Hoeksche Waard. 
Alle inwoners zijn daarbij van harte welkom. Om klokslag 20.00 uur houden we overal 
2 minuten stilte.

Burgemeester Aptroot is ’s avonds aanwezig bij de herdenking in Oud-Beijerland. Hij 
legt een bloemstuk neer bij het Joods Monument ‘Am j’Israel Chai’. Na een stille tocht 
spreekt hij in het Laningpark de aanwezigen toe en legt hij met zijn partner namens 
het gemeentebestuur een krans bij het oorlogsmonument ‘Vrij’. De burgemeester en 
kinderburgemeester Chris Buitendijk leggen samen namens alle kinderen van de 
Hoeksche Waard een krans. De wethouders en leden van de gemeenteraad bezoeken 
herdenkingsbijeenkomsten in andere dorpen. Ook zij houden een toespraak en 
leggen een krans.

Programma’s Dodenherdenking in de dorpen
U bent welkom bij de herdenkingsbijeenkomsten in de verschillende dorpen. Op de 
meeste plekken worden vanaf 20.02 uur, na de 2 minuten stilte, kransen en bloemen 
gelegd. In Westmaas is dat al om 19.45 uur.

’s-Gravendeel, Hervormde kerk, herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur 
Aansluitend om 19.45 uur een stille tocht naar de algemene begraafplaats. Na de 
kranslegging mag u een eigen krans of bloem neerleggen. Na afloop kunt u wat 
drinken in restaurant Nonna. 

Heinenoord - middag (voorafgaand aan officiële dodenherdenking ’s avonds), 
monument Jack Dawson Green om 14.00 uur
Welkomstwoord namens werkgroep Remember Jack Dawson Green. Bloemlegging 
om 14.30 uur.

Heinenoord, De Tienvoet, ontvangst deelnemers stille tocht om 18.45 uur
Vertrek stille tocht om 19.15 uur naar monument ‘Moeder’. Na de kranslegging 
mogen de kinderen een kaarsje aansteken en mag iedereen de ontvangen roos bij 
het monument plaatsen. Om 20.20 uur terugtocht naar De Tienvoet, waar wat 
gedronken kan worden. 

Klaaswaal, algemene begraafplaats, ontvangst deelnemers stille tocht om 
18.45 uur
Korte herdenking om 19.00 uur. Vertrek stille tocht naar Oranjeplein om 19.15 uur. 
Start herdenking op Oranjeplein om 19.45 uur. Na de herdenking is er gelegenheid 
voor ontmoeting op het Oranjeplein of in het Korstanjehuis.

Numansdorp, aula algemene begraafplaats, verzamelen deelnemers stille tocht 
om 19.45 uur
Vertrek naar oorlogsgraven om 19.50 uur. Om 20.20 uur terugkeer naar de aula, waar 
iedereen welkom is om wat te drinken. 

Oud-Beijerland, kerk van de Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard, 
herdenkingsbijeenkomst om 18.15 uur
Aansluitend om 18.50 uur een herdenking bij het Joods gedenkteken. Start stille 
tocht naar Park de Laning om 19.25 uur voor herdenking bij monument ‘Vrij’. Na de 
kranslegging mag iedereen bloemen neerleggen. 

Piershil - ochtend (voorafgaand aan officiële dodenherdenking ’s avonds), De 
Wurf, ontvangst om 10.00 uur
Vertrek naar begraafplaats om 10.25 uur. Kranslegging bij het graf van P/O Robert 
Echlin door delegatie van No. 600 ‘City of London’ Squadron RAuxAF om 10.30 uur. 
Na afloop gelegenheid om in De Wurf na te praten met de Engelse delegatie. 

Piershil - avond, De Wurf, verzamelen voor vertrek naar 
herinneringsmonumenten om 19.30 uur
Vertrek naar herinneringsmonumenten aan de Voorstraat om 19.35 uur. Na afloop 
kunt u wat drinken in De Wurf.

Strijen, dorpshuis Streona, verzamelen stille tocht om 19.00 uur
Vertrek naar monumenten bij de kerk om 19.25 uur. Na de kranslegging daar, 
verplaatsing naar het Joods monument voor tweede deel herdenking. Na afloop is 
iedereen welkom voor een drankje in Salvatori. 

Westmaas, Dorpskerk, herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur
Aansluitend om 19.40 uur opstellen rond oorlogsmonument op kerkplein en om 
19.45 uur kranslegging. Start stille tocht naar algemene begraafplaats om 20.05 uur. 
Na terugkomst om 20.25 kunt u wat drinken in De Munnik. 

De volledige programma’s per dorp kunt u lezen op onze website 
www.gemeentehw.nl/dodenherdenking. 

Vrijheid in verbondenheid
Het thema van de Nationale Herdenking is dit jaar Vrijheid in verbondenheid. 77 jaar 
na het einde van de Tweede Wereldoorlog leven we in Nederland in vrijheid. Dat lijkt 
vanzelfsprekend, maar is het niet. De oorlog in Oekraïne maakt duidelijk hoe 
kwetsbaar onze vrijheid is. Vrijheid is alleen mogelijk als er verbondenheid is tussen 
de mensen: respect voor de ander, ongeacht ras, geloof, geslacht, achtergrond of 
overtuiging. Het is belangrijk om op 4 mei de mensen te blijven herdenken die hun 
leven gaven, in de strijd om vrijheid. 

Vlaggen op 4 en 5 mei
Op 4 mei hangen de vlaggen in Nederland halfstok, als teken van eerbied en respect 
voor oorlogsslachtoffers. Gemeente Hoeksche Waard roept inwoners op om de vlag 
op 4 mei de gehele dag halfstok te hangen, ter nagedachtenis van de 
oorlogsslachtoffers. Op 5 mei mag de vlag voluit wapperen om de vrijheid uit te 
dragen en als eerbetoon aan hen die ons hebben bevrijd. 

Nieuw hondenbeleid, wat betekent dit voor u?

Veel inwoners van gemeente Hoeksche Waard zijn de trotse bezitter van 1 of 
meerdere honden. Hondenbezitters beleven vaak veel plezier aan hun viervoeters en 
gaan er graag met de hond op uit. Iedereen wil op zijn of haar manier genieten van 
de ruimte die onze groene Hoeksche Waard te bieden heeft. Sinds januari 2021 is het 
nieuwe beleid openbare ruimte van kracht en daaruit voortkomend een 
uitvoeringsplan hondenbeleid. Dit leidt tot verschillende ontwikkelingen.

Groot onderhoud uitrengebieden en hondenvelden
In de hele gemeente geldt dat honden – voor hun eigen veiligheid en die van andere 
dieren en mensen – aangelijnd moeten zijn. Maar er zijn diverse locaties waar dat niet 
hoeft: honden mogen loslopen in 36 uitrengebieden en speciaal ingerichte 
hondenvelden. De uitrengebieden zijn opnieuw vastgesteld. Alleen klopt de 
bebording van de uitrengebieden nog niet overal met de nieuw geldende 
maatregelen. Het komende jaar plegen we groot onderhoud aan de uitrengebieden 
en hondenvelden. Daar nemen we het vervangen van de borden in mee. Dit gebeurt 
gefaseerd en per dorp. Een flinke operatie met zoveel uitrengebieden en 
hondenvelden verspreid over het eiland! Ook starten we met het aanleggen van 
meer hondenspeelvelden. In Maasdam is al een speelveld met speeltoestellen. In 
andere dorpen van de Hoeksche Waard zoeken we naar mogelijkheden om ook zulke 
speelvelden aan te leggen. Heeft u ideeën over locaties voor speelvelden? Mail deze 
naar info@gemeentehw.nl.

Opruimplicht hondenpoep
Het is nog steeds ergernis nummer 1: hondenpoep. Zowel van honden- als niet-
hondenbezitters. Daarom geldt in de hele Hoeksche Waard een opruimplicht. In het 

verleden gold de opruimplicht 
niet in de uitrengebieden en 
hondenvelden. Maar dit leidde 
tot overlast en ergernis van 
omwonenden en gebruikers 
van deze gebieden. Daarnaast 
wil de gemeente de 
biodiversiteit in ons gebied 
verbeteren. Uit onderzoek 
blijkt dat op plaatsen waar veel 
honden worden uitgelaten, de 
uitstoot van stikstof behoorlijk 
hoog is. Daardoor verdwijnen 
bloeiende kruiden en daarmee 
dus ook bijen, vlinders en 
andere dieren. Niet alleen uit 
natuurgebieden maar ook gewoon langs de kant van de weg. Daarom zijn 
hondeneigenaren verplicht opruimmiddelen bij zich te hebben. Op de gemeentelijke 
servicepunten kunt u gratis hondenpoepzakjes afhalen. De zakjes kunt u na gebruik in 
1 van de openbare prullenbakken gooien.

De gemeente controleert of mensen hun honden aangelijnd hebben en of de 
hondenpoep wordt opgeruimd. Houdt u zich niet aan deze regels, dan kunt u een 
boete krijgen. De opruimplicht geldt niet voor geleidehonden, sociale hulphonden of 
honden die helpen bij een handicap.



Basisschoolleerlingen bezoeken oorlogsmonument en graf verzetsstrijder

Bij het oorlogsmonument 1940-1945 in Klaaswaal verzamelden donderdagochtend 
21 april zo’n 25 kinderen uit groep 7 van de Groen van Prinstererschool. De school 
heeft het monument ‘geadopteerd’ en maakt het jaarlijks schoon. Op school vertelde 

de ontwerper van het monument, Leen 
Provily, meer over de achtergrond. 
Zoals op de gedenksteen te lezen is, is 
het opgericht ter nagedachtenis aan 
hen die voor de vrijheid vielen.

Zo’n 26 kinderen uit groep 7 en 8 van 
CBS De Vliet bezochten die middag het 
graf van verzetsstrijder Pieter Pot op de 
algemene begraafplaats in Klaaswaal. 
De basisschool adopteerde het graf in 
2017 en maakt het ieder jaar schoon. 

Het idee van de adoptie ontstond na de publicatie van het boek ‘Na 70 jaar stilte’ 
Kleinzoon Peter Pot schrijft in dat boek over zijn opa en zijn tragische dood. Door het 
bezoek van de leerlingen blijft de herinnering aan Pieter Pot levend.

Belang van herdenken en vieren
Wethouder Harry van Waveren stond 
deze dag, in aanloop naar de 
Dodenherdenking, samen met de 
kinderen van beide basisscholen stil bij 
het belang van herdenken en vrijheid. 
Op 4 mei zijn er in de Hoeksche Waard 
op verschillende plekken herdenkingen. 
Meer informatie is te vinden op 
www.gemeentehw.nl/
dodenherdenking.

Reageren op voorkeursmodellen bedrijventerrein Goidschalxoord

Voor het bedrijventerrein in Goidschalxoord gaan we onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn om de woonomgeving te verbeteren. Dit kan van alles zijn. 
Bijvoorbeeld het terrein een andere functie geven. Of een andere toevoerweg 
aanleggen. We brengen het samen met inwoners en de grondeigenaar van het 
terrein breed in beeld. Op woensdag 2 maart en donderdag 7 april organiseerden wij 
2 bijeenkomsten voor inwoners. De eerste bijeenkomst gaf beeld bij wat inwoners 
zouden willen. BVR, een bureau voor ruimtelijke ontwikkeling, maakte met die 
informatie 3 modellen met een andere invulling voor het gebied. Een vierde model is 
dat het bedrijf blijft, maar dat we een nieuwe ontsluiting aanleggen. Op de tweede 

bijeenkomst werden de modellen besproken. Aanwezigen konden aangeven wat ze 
wel en niet goed vonden aan de modellen en welke combinaties van de modellen 
eventueel voorkeur hadden. Daar zijn nieuwe voorkeursmodellen uitgekomen.
Vanaf dinsdag 26 april 18.00 uur tot en met donderdag 12 mei kunt u reageren
 op de voorkeursmodellen. U vindt ze op onze website 
www.gemeentehw.nl/bedrijventerrein-goidschalxoord. Reageren kan door een 
reactie achter te laten via het reactieformulier. De reacties nemen wij mee om tot een 
definitief voorkeursmodel te komen welke wij voorleggen aan de gemeenteraad.

Hoogste punt voor De Meent fase II van de Torensteepolder

Op woensdag 20 april is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouwwoningen van De Meent II aan de Torensteelaan in 
Numansdorp. Om dit heuglijke moment te vieren, werd onder het toeziend oog van wethouder Van Leenen een dakkapel 
geplaatst op een woning. Voor deze tweede fase gaat het om 30 eengezinswoningen, 17 seniorenwoningen,  
18 2-onder-1 kapwoningen, 12 beneden-bovenwoningen en 26 huurwoningen. De woningen van de eerste fase van  
De Meent zijn onlangs opgeleverd. Naar verwachting worden de eerste woningen van de tweede fase na de zomer 
opgeleverd. Meer informatie vindt u op www.torensteepolder.nl. 

Waterborg: 17 nieuwe woningen in Puttershoek

Op donderdag 21 april is de anterieure overeenkomst ondertekend voor het bouwen van nieuwe woningen van het 
project Waterborg in Puttershoek. Het project Waterborg komt op de plek waar vroeger het gemaal ’t Hooft van 
Benthuizen stond. Het ligt in de oksel van de kruising van het Schouteneinde en de Molendijk. Er komen 4 
watervilla’s, 5 royale gemaalwoningen en 8 appartementen. De woningen passen binnen de karakteristieke, 
historische uitstraling van het Schouteneinde en de directe omgeving. De uitstraling van de gemaalwoningen 
verwijst naar het oude gemaal. De watervilla’s krijgen een terras direct aan het water. De appartementen komen 
rond een hofje. De woningen worden duurzaam en energiezuinig gebouwd. De ontwikkelaar, een samenwerking 
tussen De Langen & van den Berg Vastgoed en Daverveld Ontwikkeling, verwacht begin 2023 te kunnen starten met 
bouwen. De verwachte bouwtijd is ongeveer een jaar. Kijk op gemeentehw.nl/woningbouwprojecten voor het 
laatste nieuws over Waterborg.

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Klaaswaal  

Goidschalxoord 

Numansdorp 

Puttershoek 

Groen van Prinstererschool CBS de Vliet



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

Klaaswaal

20-04-2022 Het realiseren van 2 padelbanen op bestaande 
tennisbaan - Molendijk 51 in Klaaswaal. 
(Z/22/144621)

22-04-2022 Het renoveren van de woning -  
Oud-Cromstrijensedijk WZ 61 in Klaaswaal. 
(Z/22/145089)

Maasdam

21-04-2022 Kappen kronkelwilg - van der Doeslaan 21 in 
Maasdam. (Z/22/144991)

Mijnsheerenland

20-04-2022 Het aanleggen van een rijbak - Buijensweg 5 in 
Mijnsheerenland. (Z/22/144626)

20-04-2022 Het plaatsen van 2 gevelophogingen - 
Stougjesdijk 199 in Mijnsheerenland. 
(Z/22/144536)

Numansdorp

14-04-2022 Het bouwen van een nieuwbouwwoning - 
Kornet 7 in Numansdorp. (Z/22/144065)

14-04-2022 Het starten van een hondenschool - Veerweg 
20 in Numansdorp. (Z/22/144069)

16-04-2022 Het plaatsen van een stacaravan voor tijdelijke 
bewoning - Kornet 7 in Numansdorp. 
(Z/22/144111)

19-04-2022 Het bouwen van een bijgebouw als tijdelijk 
verblijf - Torensteelaan 108 in Numansdorp. 
(Z/22/144392)

22-04-2022 Het bouwen van een vrijstaande woning, 
Kolonel 9 in Numansdorp. (Z/22/145207)

Oud-Beijerland

15-4-2022 Het bouwen van een woning - Langeweg 15 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/144079)

19-04-2022 Het verbouwen van een woning - Röntgenstraat 
11 in Oud-Beijerland. (Z/22/144344)

21-04-2022 Het realiseren van een doorgang in de muur 
- Aert van Nesstraat 17 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/145062)

21-04-2022 Het wijzigen van het dak - Koninginneweg 6 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/145055)

Puttershoek

15-04-2022 Het bouwen van 17 nieuwbouwwoningen - 
Kadastrale sectie C perceelnr. 2477 Waterborg 
in Puttershoek. (Z/22/144092)

Zuid-Beijerland

15-04-2022 Het plaatsen van een dakkapel op het 
achterdakvlak van de woning - Rietgors 6 in 
Zuid-Beijerland. (Z/22/144073)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

19-04-2022 Het uitbreiden van de woning - Kooijstraat 10 in 
‘s-Gravendeel. (Z/22/137192)

Heinenoord 

20-04-2022 Het vervangen van het hekwerk en de poort en 
het verplaatsen van het hekwerk - Sluisendijk 8 
in Heinenoord. (Z/22/138486)

21-04-2022 Het bouwen van een bedrijfspand - Reedijk 8b 
in Heinenoord. (Z/21/127895)

Klaaswaal

20-04-2022 Het verbouwen van het pand van bedrijf 
naar woning - Botjesstraat 5 in Klaaswaal. 
(Z/22/134154)

Numansdorp

19-04-2022 Het bouwen van een woning - Torensteelaan 
122 in Numansdorp. (Z/22/134971)

20-04-2022 Het bouwen van een woning - Kornet 6 in 
Numansdorp. (Z/22/137903)

20-04-2022 Het plaatsen van beschoeiing - Paltrokmolen 6 
in Numansdorp. (Z/22/139256)

Oud-Beijerland

19-04-2022 Het bouwen van studio’s en appartementen 
- Ooststraat 76-80 / Prins Bernhardstraat in 
Oud-Beijerland. (Z/21/094911)

19-04-2022 Het plaatsen van een dakkapel - Zinkweg 67 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/136266)

21-04-2022 Het verlengen van de dakopbouw en het 
plaatsen van een dakkapel - Stravinskypad 26 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/143283)

22-04-2022 Het realiseren van een balkon/terras naast en 
achter de woning - Vuurbaken 28 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/137138)

Strijen

20-04-2022 Het uitbreiden van een woning - Oudendijk 37 
in Strijen. (Z/22/139632)

21-04-2022 Het graven van een nieuwe watergang en 
het uitvoeren van diverse werkzaamheden 
ten behoeve van het verbeteren van de 
waterkwaliteit van de Binnenbedijkte Maas - 
het gebied nabij Zuiddijk 14b in Maasdam en 
nabij Hoekseweg 8 in Strijen. (sectie W nr. 478). 
(Z/21/124011)

Zuid-Beijerland

20-04-2022 Het verbouwen van de woning - Molendijk 81 in 
Zuid-Beijerland. (Z/22/136293)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

11-04-2022 Evenementenvergunning voor het houden 
van de Zomermarkt 2022 op 1 mei 2022, 5 juni 
2022, 7 augustus 2022 en 18 september 2022 
van 09.00 tot 17.00 uur op het parkeerterrein 
van de Witte Markt (Boonsweg 28) in 
Heinenoord.

Oud-Beijerland

11-04-2022 Vergunning voor het houden van de herdenking 
luchtoorlog Hoeksche Waard 1940-1945 
op 14 mei 2022 van 09.00 tot 13.00 uur 
aan de Anthonie van Leeuwenhoekstraat, 
bedrijventerrein de Bosschen in  
Oud-Beijerland.

11-04-2022 Incidentele ontheffing sluitingstijd voor het 
horecabedrijf Café Het Hart tot 03.00 uur in 
de nachten van 26 op 27 april 2022 en 27 op 
28 april 2022 in verband met Koningsnacht en 
Koningsdag aan de Peperstraat 10 in  
Oud-Beijerland.

11-04-2022 Incidentele ontheffing sluitingstijd voor het 
horecabedrijf Bar Paco tot 03.00 uur in de 
nachten van 26 op 27 april 2022 en 27 op 28 
april 2022 in verband met Koningsnacht en 
Koningsdag aan het Vierwiekenplein 40 in  
Oud-Beijerland.

12-04-2022 Evenementenvergunning voor festiviteiten 
rond Koningsdag op 27 april 2022 van 12.00 tot 
21.00 uur aan de West-Voorstraat 27 in 
Oud-Beijerland.

13-04-2022 Exploitatievergunning aan Stichting Bibliotheek 
Hoeksche Waard voor Bibliotheek Hoeksche 
Waard aan de Waterstal 1 in Oud-Beijerland.

Strijen

11-04-2022 Vergunning voor het houden van de Nationale 
Dodenherdenking in Strijen op 4 mei 2022 van 
19.00 tot 21.30 uur nabij Kerkstraat 48 en bij de 
begraafplaats Kerkstraat 78a in Strijen.

Zuid-Beijerland

11-04-2022 Vergunning voor het organiseren van een 
rommelmarkt op 7 mei 2022 tussen 09.00 en 
14.00 uur ter hoogte van de Koninginneweg in 
Zuid-Beijerland.

13-04-2022 Exploitatievergunning aan Tiny Parks 
Tiengemeten B.V. voor Tinyparks Cast Away op 
Tiengemeten 1 in Zuid-Beijerland.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

11-04-2022 Ontheffing voor het schenken van zwak 
alcoholische dranken op 1 mei 2022, 5 juni 
2022, 7 augustus 2022 en 18 september 2022 
tussen 13.00 en 17.00 tijdens de Zomermarkt 
op het adres Boonsweg 28 (parkeerterrein de 
Witte Markt) in Heinenoord.

Oud-Beijerland

12-04-2022 Ontheffing voor het schenken van zwak 
alcoholische dranken op 3 juni 2022 tussen 
16.00 tot 20.00 uur tijdens de Fancy Fair aan de 
Frans Halsstraat 2 in Oud-Beijerland.

12-04-2022 Ontheffing voor het schenken van zwak 
alcoholische dranken op 27 april 2022 tussen 
12.00 en 21.00 uur tijdens festiviteiten rond 
Koningsdag aan de West-Voorstraat 23 in 
Oud-Beijerland.

Zuid-Beijerland

13-04-2022 Alcoholwetvergunning aan Tiny Parks 
Tiengemeten B.V. voor Tinyparks Cast Away op 
Tiengemeten 1 in Zuid-Beijerland.

13-04-2022 Ontheffing voor het schenken van zwak 
alcoholische dranken op 21 mei 2022 tussen 
16.00 en 23.30 uur tijdens de Trekkertrek 
spelen ter hoogte van de Hogeweg 2 in  
Zuid-Beijerland.

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland 

04-04-2022 Loterijvergunning ten behoeve van 
korfbalvereniging Korbatjo op 25 juni 2022 in 
het clubgebouw aan de Helen Parkhurstweg 29 
in Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Numansdorp 

20-04-2022 Het plaatsen van beschoeiing - Middelsluissedijk 
OZ 46a in Numansdorp. De beslistermijn wordt 
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 
van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 19-05-2022. (Z/22/136090)

Oud-Beijerland

19-04-2022 Het plaatsen van een fietsenstalling - 
Koningsdreef 1-39 in Oud-Beijerland. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 01-06-2022. 
(Z/22/132188)

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum Collecte Naam organisatie

‘s-Gravendeel

28-04 en  
29-04-2022

Huis-aan-huis-verkoop van geraniums in 
‘s-Gravendeel.

Oud-Beijerland

25-04 tot en 
met 30-04-2022

Stichting Erasmus MC Foundation Tour for Life 
in Oud-Beijerland.

Strijen

28-04 en  
29-04-2022

Huis-aan-huis-verkoop van geraniums in Strijen.

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

20-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Tuinstraat 13 in 
‘s-Gravendeel. (Z/22/144820)



Mandaatbesluit Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2022

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voert namens gemeente Hoeksche Waard 
wettelijke taken uit binnen het milieu-/omgevingsrecht. Om deze taken uit te voeren 
stelde het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard (ieder voor zover bevoegd) 
op dinsdag 19 april 2022 een mandaatbesluit vast. In het mandaatbesluit staat welke 
bevoegdheden namens de burgemeester of het college zijn gemandateerd aan de 

directeur van OZHZ. U kunt het mandaatbesluit raadplegen via de website 
www.overheid.nl. Wanneer u het besluit in het gemeentehuis of een servicepunt wilt 
inzien kunt u een afspraak maken met Liesbeth Bos. Zij is bereikbaar via 
telefoonnummer 088 – 647 12 51 of via email liesbeth.bos@gemeentehw.nl. 

Ontwerp Beschikking in het kader van de Wet natuurbescherming

Op verzoek van de Omgevingsdienst Haaglanden liggen de ontwerp beschikking Wet 
natuurbescherming en de relevante documenten vanaf vrijdag 22 april tot en met 
donderdag 2 juni 2022 ter inzage.
De ontwerp beschikking en de relevante documenten kunt u opvragen door een e-mail 

te sturen aan PenL@gemeentehw.nl. De beschikking wordt bekend gemaakt op 
www.overheid.nl.
Bovengenoemde tekst kunt u raadplegen via de website www.gemeentehw.nl. Op 
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicatie.

Realisatie oplaadpunten elektrische voertuigen Hoeksche Waard

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft besloten om, op meerdere 
locaties in de Hoeksche Waard, oplaadpunten voor elektrische voertuigen te realiseren:

• Goudswaard - Stavangerstraat     
• ’s-Gravendeel - Kreekstraat                 
• Nieuw-Beijerland - Achterstraat en Bernhardstraat              
• Oud-Beijerland - Kempenaar, Koningsdreef, Poortlaan, Rustburg, Sportlaan en van 

Goyenstraat

• Puttershoek – Standerdmolen en Winterplein 
• Strijen – Buizerdstraat, Rietgansstraat, Stoop van Strijenstraat en Troelstrastraat                  
• Westmaas - Kartuizerveld                   

Bezwaarschrift indienen 
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van 6 weken, een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van 
gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Goudswaard

20-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Koningin 
Julianastraat 11 in Goudswaard. (Z/22/144580)

Maasdam

21-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Leeuwerik 24 in 
Maasdam. (Z/22/144841)

21-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - diverse woningen 
aan de Spuistraat en Trambaan in Maasdam. 
(Z/22/144835)

‘s-Gravendeel 

Klaaswaal 

Realisatie oplaadpunt elektrische voertuigen

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten om een oplaadpunt elektrische 
voertuigen te realiseren aan de Vezelstraat 13 in 
’s-Gravendeel.

Bezwaarschrift indienen 
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een 
termijn van 6 weken, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van 

gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 
3260 EA Oud-Beijerland.

Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Industrieweg 20 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 1 maart 2022 een melding in het 
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen van Zuid West Banden. Het gaat over het 
veranderen van het bedrijf gelegen aan de Industrieweg 

20 in Klaaswaal. De veranderingen bestaan uit het 
renoveren van het bedrijfspand op industrieweg nummer 
20 en het uitbreiden met het aangrenzende kavel nr. 893 
en 894 (Z-22-405084).

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

Zuid-Beijerland 

Uitschrijvingen Wet basisregistratie personen gemeente Hoeksche Waard

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat, na onderzoek,  is gebleken dat 
onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het 
adres waar hij/zij in de basisregistratie personen staat 
ingeschreven. Het college heeft besloten deze persoon 
uit te schrijven (conform artikel 2.22 en 2.60) uit de 
Basisregistratie Personen van gemeente Hoeksche Waard 
en te registreren in de landelijke Registratie Niet-
Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres. 
   
Datum uitschrijving Naam Plaats
10-03-2022 G.J. den Haan Zuid-Beijerland

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u 

binnen 6 weken na deze publicatie bezwaar maken. Dit 
doet u door een brief te sturen aan: Het college van B&W 
van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA 
Oud-Beijerland.
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de volgende 
gegevens vermelden: uw naam en adres, de datum 
waarop u de brief verzendt (de dagtekening), 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht, de reden van bezwaar, een ondertekening met 
naam en handtekening.
Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens 
uw telefoonnummer en e-mailadres. Aan het behandelen 
van uw bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het besluit niet 
uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk geen schorsende 

werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Wilt u 
het besluit vanwege de spoedeisendheid laten uitstellen, 
dan kunt u een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ 
vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u 
naar: De voorzieningenrechter van de rechtbank 
Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 
BM Rotterdam. 

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij 
genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook 
bezwaar is ingediend. Voor de behandeling van het 
verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank 
kosten (griffierecht) in rekening.  

Mijnsheerenland

21-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Doelenstraat 14 
in Mijnsheerenland. (Z/22/144833)

Oud-Beijerland

20-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Zadelmaker 12 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/144625)

21-04-2022 Het slopen van een draagmuur - Aert van 
Nesstraat 17 in Oud-Beijerland. (Z/22/144878)

Strijensas

15-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Johan Willem 
Frisostraat 26 in Strijensas. (Z/22/144090)

Zuid-Beijerland

20-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Oranjeweg 62 in 
Zuid-Beijerland. (Z/22/144584)

20-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen in diverse 
woningen - Gravin Sabinastraat 22 en omgeving  
in Zuid-Beijerland. (Z/22/144790)



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 doet de gemeenteraad?

Gemeente Hoeksche Waard heeft net als alle gemeenten in Nederland een 
gemeenteraad. Vorige maand gingen de inwoners van de Hoeksche Waard naar de 
stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Op woensdag 30 maart zijn de 
nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Maar wat doet de gemeenteraad eigenlijk? Dit wordt 
uitgelegd in onze animatie, deze vindt u op www.gemeentehw.nl/gemeenteraad. 

Maasdam 

Realisatie oplaadpunt elektrische voertuigen

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten om een oplaadpunt elektrische 
voertuigen te realiseren aan de Striene 14 in Maasdam. 

Bezwaarschrift indienen 
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een 
termijn van 6 weken, een schriftelijk en gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van 
gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA 
Oud-Beijerland.

Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Sportlaan 30 

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 veranderen van de 

inrichting, zijnde een sportvereniging, gelegen aan de 
Sportlaan 30 in Maasdam. De verandering betreft het 
uitbreiden van de veldverlichting. Bij veld 5 worden 2 
lichtmasten geplaatst (Z-22-406695).

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

Numansdorp 

Oud-Beijerland 

Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Voorstraat 24 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 11 maart 2022 een melding in 
het kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het veranderen van de 
inrichting, zijnde een hotel gelegen aan de Voorstraat 24 

in Numansdorp. De wijziging betreft het realiseren van 
een openbaar restaurant (Z-22-405696).

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 Randweg 15 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 14 maart 2022 een melding in 
het kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het veranderen van een 

tankstation gelegen aan de Randweg 15 in Oud-
Beijerland. De verandering betreft het plaatsen van een 
KIWA-gekeurde opslagtank voor diesel (Z-22-405788).

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 Burg. de Zeeuwstraat 57 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 4 april 2022 een melding in het 
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het oprichten (per 13-11-2017) 

van een kookstudio (Z-22-406942).
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit 

Omgevingsbeheer, via telefoonnummer 078 - 770 85 85.


