
Nieuws uit de gemeente
Week 18 | 4 mei 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)

   Stage: Meewerk- en/
of afstudeerstage 
toezichthouder Bouw en 
Ruimtelijke Ordening

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!

Rectificatie Lintjesregen 2022

In het Kompas van 28 april 2022 stond een bericht over Lintjesregen 2022. Daarin 
was per abuis een fout geslopen. Op dinsdag 26 april 2022 zijn 11 inwoners benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 4 tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Mevrouw drs. N.L. Babel uit Oud-Beijerland is benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau en niet tot Lid, zoals eerder was vermeld. Op www.gemeentehw.nl 
vindt u het nieuwsbericht over de 15 Hoeksche Waarders die dit jaar tijdens de 
Lintjesregen koninklijk zijn onderscheiden. Wij feliciteren hen nogmaals hartelijk met 
deze welverdiende onderscheiding.

Wilt u iemand voordragen voor een lintje?
Kent u iemand die voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking zou kunnen 

komen? Als aanvrager kunt u op www.lintjes.nl het aanvraagformulier vinden en de 
informatie die nodig is om een aanvraag in te dienen bij de burgemeester van de 
Hoeksche Waard. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Donja Hiele 
(medewerker kabinetszaken) via telefoonnummer 088-647 14 10 of via e-mail 
kabinet@gemeentehw.nl. 

Uw aanvraag moet uiterlijk 1 juli 2022 compleet ingediend zijn voor de Lintjesregen 
van 2023. Gaat het om een uitreiking tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een 
jubileum of een afscheid? Dan moet u het voorstel tenminste 5 maanden van tevoren 
indienen.



Week van Ons Water: te veel water is niet fijn, maar te weinig ook niet!

Van 1 tot en met 15 mei is het de Week van Ons Water: we zullen het in de nabije 
toekomst vaker gaan meemaken: veel en hevige regenbuien. Als er heel veel regen in 
1 keer valt, kunnen de riolen overbelast raken. Ook andere watergangen kunnen dan 
het water mogelijk niet goed afvoeren. Dat geeft nattigheid. We kunnen onze 
omgeving op een andere manier inrichten, zodat we beter voorbereid zijn op 
extreem weer. Dat heet klimaatadaptatie. 

Klimaatadaptatie houdt ook in dat we rekening houden met hitte en droogte. Want 
dan kan er juist een tekort aan water zijn. Dat heeft allerlei vervelende gevolgen. 
Denk maar eens aan de agrariërs, die voor een succesvolle oogst afhankelijk zijn van 
de beschikbaarheid van water. Om die vervelende gevolgen voor te zijn, moeten we 
op een andere manier met water leren omgaan. Als er te veel van is bewaren we het 
voor tijden dat er te weinig is. Wateropslag, -berging en -buffering, dat zijn de 
toverwoorden!

Gemeente Hoeksche Waard werkt, samen met samenwerkingspartners zoals 
provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta, aan het aanpassen van de 

omgeving voor het veranderende klimaat. 
En u kunt ook uw steentje bijdragen! In de 
Hoeksche Waard zijn namelijk veel tuinen 
en eigen terreinen met tegels. Die tegels 
zorgen ervoor dat het overtollige water 
moeilijker in de bodem kan zakken. (Een 
deel van) de tegels vervangen voor groen 
kan al veel schelen! Bovendien telt iedere 
tegel in het NK Tegelwippen waarin we 
het opnemen tegen buurgemeente Goeree-Overflakkee. 

Ook tegels wippen voor #teamHW en vervangen voor groen? 
Meld dan uw tegels aan via nk-tegelwippen.nl/meedoen. Op onze website 
www.gemeentehw.nl/nktegelwippen vindt u meer informatie over wat u met de 
tegels en het overgebleven zand kunt doen. En op 
www.gemeentehw.nl/klimaatadaptatie staat meer informatie over klimaatadaptatie 
in de Hoeksche Waard.

Aanmelden nieuwsbrief Oekraïne

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 
onze website www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven. 

U vindt daar ook andere nieuwsbrieven waarvoor u zich aan kunt melden. In de 
nieuwsbrief staat een knop waarmee u zich, als u dat wilt, weer af kunt melden.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Hoeksche Waard zuidwest

Binnenkort brengt gemeente Hoeksche Waard een digitale nieuwsbrief uit voor het 
gebied Hoeksche Waard zuidwest. Dit gebied betreft de dorpen: 
• Goudswaard
• Nieuw-Beijerland
• Nieuwendijk
• Piershil
• Zuid-Beijerland

Met deze nieuwsbrief willen wij inwoners in dit gebied en andere geïnteresseerden 
informeren over verschillende projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (woning)
bouwprojecten, verkeersprojecten en ontwikkelingen op het gebied van recreatie. 

Wilt u deze digitale nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich alvast abonneren op 
www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven. U ontvangt de nieuwsbrief automatisch in uw 
e-mailbox.

Informatiebijeenkomst ‘levensverhaal’ Hoeksche Waard

Op dinsdag 17 mei vindt er een informatiebijeenkomst plaats in het Museum 
Hoeksche Waard over de op te stellen Cultuurhistorische Landschapsbiografie van de 
Hoeksche Waard, oftewel het ‘levensverhaal’ van de Hoeksche Waard.

Tijdens deze informatiebijeenkomst geven wij een toelichting op de ideeën voor de 
op te stellen Cultuurhistorische Landschapsbiografie en Waardenkaart. Ook is er tijd 
om kennis en informatiebronnen te delen. 

Open inloop en avondprogramma
De informatiebijeenkomst bestaat uit 2 delen. Tijdens de open inloop kunnen 
belangstellenden vrijblijvend informatie delen en informeel kennis maken met het 
projectteam. Aan de hand van kaarten is het mogelijk om aan te geven waar 
interessante locaties of belangrijke gebeurtenissen zijn geweest die een plek in de 
Landschapsbiografie verdienen. De open inloop is van 13.30 tot 17.00 uur in de 
studiezaal van het Museum Hoeksche Waard. 

Tijdens het avondprogramma presenteren wij onder andere de voorlopige resultaten 
van de enquête en gaan we met de aanwezigen op een interactieve manier in 
gesprek over de inhoud van de Landschapsbiografie.

Meld u aan voor het avondprogramma 
Het avondprogramma start om 19.00 uur en duurt ongeveer tot 22.00 uur. Voor het 
avondprogramma vragen wij u aan te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar 
ondersteuningomg@gemeentehw.nl. Graag in de onderwerpregel vermelden: 
‘Aanmelding Informatiebijeenkomst levensverhaal’.

Lokale kennis van inwoners en belangstellenden is bijzonder waardevol voor de 
totstandkoming van de Landschapsbiografie. Wij hopen u dan ook te ontmoeten op 
17 mei in het Museum Hoeksche Waard aan de Dorpsstraat 13 in Heinenoord.

Cultuurhistorische Landschapsbiografie van de Hoeksche Waard 
Gemeente Hoeksche Waard is begonnen met het schrijven van het ‘levensverhaal’ van 
de Hoeksche Waard. Elk gebied is het resultaat van eeuwenlange omgang van 
mensen met hun omgeving. De sporen ervan zie je terug in het landschap, de 
ondergrond, infrastructuur en bebouwing. Ook staan we nadrukkelijk stil bij het 
natuurlijke landschap en de sporen die daarvan nog zichtbaar zijn.

Meer informatie vindt u op www.gemeentehw.nl/levensverhaalhw.

Omgevingsdialoog overlast Windpark Spui van start

Sinds het opstarten van Windpark Spui ervaren omwonenden overlast van de 
windturbines, met name geluidsoverlast. Daarom is op verzoek van de CPG 
(Werkgroep van Dorpsvereniging Filopopers) een omgevingsdialoog gestart in 
opdracht van provincie Zuid-Holland. 

Hoewel het windpark binnen de grenzen van de vergunning opereert en er 
momenteel opnieuw naar de onderbouwing van de landelijke geluidsnormen voor 
windturbines wordt gekeken, willen de deelnemers van de omgevingsdialoog 
gezamenlijk op zoek naar oplossingen om de overlast waar mogelijk te beperken. 
Doel van de dialoog is om alle overlast goed en zoveel mogelijk geobjectiveerd in 
kaart te brengen, om vervolgens op basis daarvan gezamenlijk te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn tot vermindering van deze overlast. De volgende stap is om te 
bepalen welke mogelijkheden daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden en wat 
daarvoor nodig is. Het verminderen van geluidsoverlast heeft hierbij de hoogste 
prioriteit.
 
Welke partijen nemen deel aan de omgevingsdialoog?
Dit zijn provincie Zuid-Holland, gemeente Hoeksche Waard, gemeente Nissewaard, 

Klein Piershil B.V. (Eurus Energy), Dorpsvereniging Filopopers Nieuw-Beijerland, CPG, 
Dorpsvereniging Piershil, Buurtvereniging Simonshaven, Dorpsvereniging Hekelingen 
en Stichting ICIP. Uit oogpunt van effectiviteit nemen maximaal 2 
vertegenwoordigers van de hierboven genoemde partijen deel aan de gesprekken. 
De overige betrokkenen worden via de verschillende communicatiekanalen door de 
deelnemers op de hoogte gehouden.
 
Focus op het verminderen van geluidsoverlast
Dit besloten de deelnemers aan de omgevingsdialoog. De eerste stap is het 
verzamelen van informatie over die geluidsoverlast. Naast een analyse van de 
klachten die de Omgevingsdienst en bewoners zelf sinds de start van het windpark 
hebben verzameld, willen de deelnemers ook geluidsonderzoek laten doen. De 
exacte opzet van dit geluidsonderzoek gaan de deelnemers zelf bepalen met hulp 
van een geluidsexpert. Mogelijk wordt bij de geluidsmetingen ook de hulp van 
omwonenden ingeschakeld. Zodra de opzet gereed is, informeren de deelnemers de 
brede groep betrokkenen hierover.

Meer informatie over het windpark is te vinden op www.windparkspui.nl.



Fijn wonen, nu en in de toekomst

Een leven lang fijn wonen, dat wil 
natuurlijk iedereen. Het liefst in de 
eigen vertrouwde omgeving. Maar 
naarmate we ouder worden, 
veranderen onze woonwensen en 
behoeften. Voldoet uw huidige woning 
straks nog wel? Kunt u comfortabel 
blijven wonen, ook als het misschien 
lichamelijk minder gaat? Met ‘Lang 
Leve Thuis’ geven we u handige 
informatie, inspirerende voorbeelden 
en tips over wat u zelf kunt doen, zodat 
u fijn en zorgeloos kunt (blijven) 
wonen.

Waarom levensloopbestendig 
wonen? 
Een levensloopbestendige woning is 
een woning die geschikt is om veilig en 
comfortabel oud in te worden. Ook als 
u later zorg nodig heeft of slecht ter 
been bent. Dat klinkt nu misschien als 
een ver-van-uw-bedshow. Maar 
waarom wachten totdat het te laat is? 
Ongemakken komen vaak onverwachts. 
Dan is wonen hoe u dit zelf wilt 
misschien niet meer mogelijk. Begin 
daarom op tijd, bijvoorbeeld als u zo 
rond de 55 jaar oud bent. Hoe bereidt u 
zich voor? U kunt verhuizen naar een 
levensloopbestendige woning of uw 
huidige woning aanpassen. In dit 
laatste geval is het verstandig om te 

kijken wat er in uw woning mogelijk is. 
Niet elke woning is namelijk geschikt 
om levensloopbestendig te maken. 

Gratis woningscan en advies 
Maak daarom gebruik van de gratis 
woningscan. Een adviseur komt dan bij 
u langs om de situatie in kaart te 
brengen. U ontvangt vervolgens een 
vrijblijvend persoonlijk advies, 
afgestemd op uw (toekomstige) 
woonwensen. Hierin staat precies 
omschreven welke stappen u concreet 
kunt zetten. Zo weet u zeker dat de 
aanpassingen die u doet ook echt 
geschikt en toekomstbestendig zijn.

Meer informatie
Onder de noemer ‘Lang Leve Thuis’ wil 
gemeente Hoeksche Waard haar 
inwoners bewust maken van de 
mogelijkheden van langer zelfstandig 
thuis wonen. Hierbij werkt zij samen 
met Welzijn Hoeksche Waard. Kijk voor 
het aanvragen van de woningscan en 
meer tips in en rondom uw huis op 
www.langlevethuis.info of scan de 
QR-code.

Inspiratiebijeenkomst Talent

Op 22 juni vindt de Inspiratiebijeenkomst Talent plaats. De bijeenkomst is bedoeld 
voor professionals en vrijwilligers die met kinderen werken en bij kunnen dragen 
aan hun talentontwikkeling. Er worden hierover verschillende workshops en 
lezingen gegeven met als doel de kennis over talent te vergroten en te inspireren. 

Het is belangrijk dat kinderen hun talenten kennen
Het draagt bij aan hun zelfvertrouwen en veerkracht. Inzetten op talent kan zorgen 
voor meer zelfkennis en accurater zelfinzicht. Het kan leiden tot een beter 
schooladvies, de kans op sterkere mentale weerbaarheid en meer kansengelijkheid. 
Het samen met ouders optrekken hierin geeft een enorme stimulans aan kinderen. 
Meer informatie vindt u in de uitnodiging.  

Tijdens de inspiratiemiddag worden verschillende workshops en

lezingen aangeboden rondom zelfregulatie en talent. Zo zullen onder

meer onderstaande thema's aan bod komen:

Zelfregulatie en doorstroom PO-VO

Talent in de klas, omgaan met verschillen

Talentgesprekken

Zelfregulerende teams

Talentvolle teams

Groeimindset 

Deze workshops worden onder meer aangeboden door Lentiz

Maasland, It takes a village to raise a child, Universiteit Maastricht,

Universiteit Utrecht, Open Universiteit en Luk Dewulf.

WORKSHOPS

14.45 uur

15.00 uur 

15.15 uur

15.45 uur

16.45 uur

17.00 uur

17.45 uur

18.00 uur

 

Ontvangst met koffie/thee

Algemene start en presentatie onderzoeksresultaten

Inspiratie op talent door Luk Dewulf

Workshopronde 1 

Pauze

Workshopronde 2

Napraten met een hapje en drankje 

Afsluiting 

 

om samen kennis over talent te

vergroten; waardoor we bewust

talenten inzetten en zelfregulatie

stimuleren van kinderen en van

onszelf.

 

 PAKT U DEZE KANS...

Na de eerder verstuurde save the date 

kunt u zich vanaf nu in schrijven voor 

de inspiratiemiddag TALENT. 

 

Wij kijken ernaar uit om samen met u talent een plek

te geven binnen uw organisatie. 

 

 

Inschrijven kan tot en met 17 mei via deze link:

https://forms.office.com/r/CjZ1Q4ZYL3

 

 

 

 

INSCHRIJVEN KAN VANAF NU

22 JUNI 2022 VAN 15.00 UUR TOT 18.00 UUR
LOCATIE CSG WILLEM VAN ORANJE ZOOMWIJCK

Uitnodiging inspiratiebijeenkomst

HET PROGRAMMA



Benutten bufferplekken

Sinds december vorig jaar wonen er vluchtelingen in de noodopvang van het COA. 
Op het complex aan de Kilweg zijn 400 plekken beschikbaar. In de 
bestuursovereenkomst die gemeente Hoeksche Waard met het COA heeft 
afgesloten, staat dat er maximaal 375 plekken benut mogen worden. 25 plekken zijn 
bedoeld als buffer en deze worden tot dusverre niet gebruikt. Het COA heeft de 
gemeente gevraagd deze bufferplekken nu wel te mogen gebruiken voor opvang van 
vluchtelingen.

De huidige opvangcapaciteit van het COA is landelijk niet toereikend. Vooral het 
gebrek aan doorstroming zorgt er voor dat er te weinig plekken in de opvanglocaties 

beschikbaar zijn. In de opvang wonen op dit moment veel statushouders die eigenlijk 
recht hebben op een reguliere woning. Maar door het woningtekort in Nederland zijn 
er geen woningen voor hen beschikbaar. In ’s-Gravendeel zijn de 25 bufferplekken nu 
leeg. Dat staat in schrijnend contrast met het feit dat er elders in het land 
vluchtelingen in sporthallen of tenten slapen. Het college van gemeente Hoeksche 
Waard heeft daarom besloten in te stemmen met het verzoek van het COA om per 
direct de maximale beschikbare capaciteit op de noodopvang te benutten. Op korte 
termijn zullen er dus 25 extra bewoners in de noodopvang aankomen. Deze plekken 
zijn feitelijk al op de locatie aanwezig, maar werden tot nu toe nog niet gebruikt. Er 
komen geen extra caravans bij.

Energiezuinig en comfortabel wonen? Doe mee aan de buurtactie Energiezuinig wonen!

Gemeente Hoeksche Waard organiseert samen met het Regionaal Energieloket een 
buurtactie ‘Energiezuinig wonen’ voor inwoners van 2 buurten in Strijen en 1 wijk in 
’s-Gravendeel. 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 2 buurten in Strijen en 1 wijk in 
‘s-Gravendeel. Inwoners ontvangen een brief. 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 17 mei via 
www.regionaalenergieloket.nl/acties.
 
Onze energieadviseurs zijn op 19 mei in 2 buurten in Strijen en 20 mei in 

‘s-Gravendeel tussen 08.30 en 14.30 uur in de wijk om woningonderzoeken te doen. U 
heeft 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 op 1 juni!
Tijdens de online informatiebijeenkomst (webinar) op woensdag 1 juni 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 
energiebesparende tips, kijk hiervoor op 
www.regionaalenergieloket.nl/iedereen-doet-wat. Tijdens het webinar komen ook 
een aantal tips ter sprake.

Een nieuwe ontmoetingsplek voor ouders/medeopvoeders en kinderen van 0-4 jaar opent 
op vrijdag 13 mei
Op vrijdag 13 mei organiseren Kindcentrum De Blieken en Welzijn HW de feestelijke 
opening van een nieuwe ontmoetingsplek “Mini Bliek” met het thema: ”Rondje  
om de Wereld”. Muziekschool Hoeksche Waard verzorgt een workshop Muziek op 
Schoot!

Mini Bliek, huiskamer van de school
Een gastvrije, laagdrempelige plek voor (groot)ouders/medeopvoeders met kinderen 
van 0 tot 4 jaar en voor alle ouders van kinderen die de school reeds bezoeken. Een 
huiskamer van de school dus, een plek om anderen te leren kennen en met elkaar in 
gesprek te gaan over uitdagingen die u als (groot)ouder dagelijks tegenkomt. Waar 
informatie gedeeld wordt en tips en ervaringen worden uitgewisseld. Een plek waar 
u kunt leren en groeien als ouder, met elkaar voor elkaar! Het is tevens een plek waar 

jonge kinderen met andere kinderen leren spelen, in een geheel vrijblijvende en 
veilige omgeving.

Speelgoed en activiteiten
De school en de gastvrouwen van Mini Bliek zorgen voor een variatie aan leuk 
speelgoed voor de jonge kinderen en een afgebakende speelplek. De opzet is dat 
iedereen op haar of zijn eigen kind let. De inloop is gratis, voor de koffie en thee 
vragen we een vrijwillige bijdrage van € 0,50.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze plek? 
Noteer dan in uw agenda: Mini Bliek, vrijdag 13 mei 2022 van 08:30 tot 10:30 uur
Adres: Kindcentrum De Blieken, Klaverbladstraat 1, 3286 VR Klaaswaal

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

‘s-Gravendeel 

‘s-Gravendeel 

Klaaswaal 

Strijen



Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

22-04-2022 Het realiseren van een aanbouw - 
Seringenstraat 6 in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/145239)

Goudswaard

29-04-2022 Het slopen van een woning met garage - 
Nieuwendijk 13 in Goudswaard. (Z/22/146110)

Mijnsheerenland

25-04-2022 Het tijdelijk plaatsen van een stacaravan - 
Oud-Cromstrijensedijk WZ 73 a in Klaaswaal. 
(Z/22/145536)

Maasdam

25-04-2022 Het aanleggen van een extra in/uitrit - 
Maaslaantje 19 in Maasdam. (Z/22/145563)

25-04-2022 Het plaatsen van een overkapping aan 
de zijkant van de woning - Acacialaan 4 in 
Maasdam. (Z/22/145525)

26-04-2022 Het bouwen van een woning - Zuiddijk 1 in 
Maasdam. (Z/22/145795)

26-04-2022 Het vervangen van een schuur - Polderdijk 27 in 
Maasdam. (Z/22/145624)

Nieuw-Beijerland

24-04-2022 Het plaatsen van zonnepanelen op de grond 
- Zuidzijdsedijk 82 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/145287)

25-04-2022 Het realiseren van een aanbouw - Griendweg 30 
in Nieuw-Beijerland (flits). (Z/22/145471)

Numansdorp

27-04-2022 Het aanleggen van een in- en uitrit - 
Meekoetplaats 18 in Numansdorp. 
(Z/22/145856)

29-04-2022 Het bouwen van een woning met aanbouw 
- Torensteelaan Kavel 05 in Numansdorp. 
(Z/22/146209)

Oud-Beijerland

27-04-2022 Het vervangen van kozijnen - Stee 1 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/145851)

28-04-2022 Het plaatsen van een dakopbouw - 
Oleanderstraat 6 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/146069)

Puttershoek

22-04-2022 Het bouwen van 58 woningen en 
appartementen “plan Kruidhof” - Arent van 
Lierstraat 24 in Puttershoek. (Z/22/145220)

26-04-2022 Het plaatsen van een airco buitenunit - 
Noordster 10 in Puttershoek. (Z/22/145835)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

28-04-2022 Het plaatsen van een carport - Gorzenweg 4 in 
Heinenoord. (Z/22/143024)

28-04-2022 Het wijzigen van de gevel en plaatsen 
handelsreclame - Emmastraat 2 in Heinenoord. 
(Z/22/139580)

Mijnsheerenland  

25-04-2022 Het wijzigen van de voorgevel - Maasdijk 22 in 
Mijnsheerenland. (Z/22/139625)

25-04-2022 Het bouwen van een vrijstaande stalen 
zendmast voor telecommunicatie - Nabij de 
A29, Sectie E nr. 274 in Mijnsheerenland. 
(Z/21/122817)

29-04-2022 Het bouwen van een nieuwe recreatiewoning 
- Wintersweg 8a in Mijnsheerenland. 
(Z/22/129046)

Numansdorp

25-04-2022 Het bouwen van een woning - Torensteelaan 
118 in Numansdorp (kavel 10). (Z/22/139297)

26-04-2022 Het bouwen van een nieuwbouwwoning 
- Paltrokmolen 33 in Numansdorp. 
(Z/22/139346)

Oud-Beijerland

26-04-2022 Het plaatsen van een dakkapel zilvermeeuw 5 in 
oud-beijerland - Zilvermeeuw 5 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/140950)

28-04-2022 Het wijzigen van de gevel t.b.v. het realiseren 
van een afhaal-/bezorgrestaurant - Beijersehof 
21 in Oud-Beijerland. (Z/22/140828)

Zuid-Beijerland

28-04-2022 Het afwijken van de ruimtelijke regels voor het 
bouwen van een schuur - Oranjeweg 80 in  
Zuid-Beijerland. (Z/22/143127)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard

19-04-2022 Evenementenvergunning voor diverse 
festiviteiten rondom Koningsdag: 
21 april 2022 van 17.00 – 20.00 uur  
22 april 2022 van 10.00 – 23.59 uur             
23 april 2022 van 10.00 – 01.00 uur  
25 april 2022 van 10.00 – 20.00 uur 
26 april 2022 van 20.00 – 23.00 uur  
27 april 2022 van 10.00 – 23.00 uur aan de 
Achterweg 2B in Goudswaard.

‘s-Gravendeel

19-04-2022 Evenementenvergunning voor diverse 
festiviteiten rondom Koningsdag:
22 april 2022 van 20:30 uur tot 22:00 uur, 
Lampionnenoptocht in ’s-Gravendeel.
27 april 2022 van 09:00 uur tot 20:30 uur, 
Koningsdag in ’s-Gravendeel.

Heinenoord

20-04-2022 Evenementenvergunning voor 
Dodenherdenking Heinenoord op 4 mei 2022 
van 18.30 uur tot 21.00 uur bij monument 
‘Moeder’ aan de N217 in Heinenoord.

26-04-2022 Exploitatievergunning Punto Panino aan de 
Boonsweg 26 in Heinenoord

29-04-2022 Evenementenvergunning voor Rommelmarkt 
Heinenoord op 18 juni 2022 van 8.30 uur tot 
14.00 uur aan de Hofweg en het Hofplein in 
Heinenoord.

Hoeksche Waard

29-04-2022 Evenementenvergunning voor Tour langs de 
Boer op 26 mei 2022 van 10.00 uur tot 16.00 
uur op verschillende locaties in Hoeksche 
Waard.

Nieuw-Beijerland

21-04-2022 Evenementenvergunning voor Koningsdag op 
27 april 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur op de 
Kerkstraat in Nieuw-Beijerland.

Numansdorp

20-04-2022 Evenementenvergunning voor Koningsnacht en 
-dag op 26 april 2022 van 19.00 uur tot 1.00 uur 
en op 27 april 2022 van 10.00 uur tot 23.00 uur 
op het Flohilplein in Numansdorp.

20-04-2022 Evenementenvergunning voor de 
Avondvierdaagse van 9 mei 2022 tot en met 13 
mei 2022 van 18.30 uur tot 21.00 uur. Start en 
finish bij de Buitensluis in Numansdorp.

25-04-2022 Evenementenvergunning voor het houden van 
een markt met verkoop van bijenproducten op 
26 mei 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur aan de 
Volgerlandseweg 4 in Numansdorp.

Oud-Beijerland

19-04-2022 Standplaatsvergunning voor de verkoop van 
oliebollen in de periode van 15 oktober 2022 
tot en met 31 december 2022 van maandag 
tot en met zaterdag tussen 8.00 uur tot 18:00 
uur + de koopavond ter hoogte van de Oost-
Voorstraat 8 in Oud-Beijerland.

20-04-2022 Evenementenvergunning voor Koningsdag 
Oud-Beijerland op 27 april 2022 van 9.45 uur 
tot 23.00 uur op de Oost- en West-Voorstraat in 
Oud-Beijerland.

22-04-2022 Evenementenvergunning voor Koningsnacht 
en -dag Paco op 26 april 2022 van 19.00 uur tot 
1.00 uur en op 27 april 2022 van 14.00 uur tot 
23.00 uur op het Vierwiekenplein in  
Oud-Beijerland.

29-04-2022 Evenementenvergunning voor een 
rommelmarkt en verkoopdag op 14 mei 2022 
van 9.30 uur tot 15.00 uur aan de Maseratilaan 
1 in Oud-Beijerland.

29-04-2022 Evenementenvergunning voor 
Schoolkorfbaltoernooi en rommelmarkt op 
25 juni 2022 van 8.00 uur tot 16.00 uur aan de 
Helen Parkhurstweg 45 in Oud-Beijerland.

Puttershoek

12-04-2022 Exploitatievergunning ten behoeve van het 
uitvoeren van het horecabedrijf By Babette aan 
de Pieter Repelaerstraat 59 in Puttershoek.

22-04-2022 Evenementenvergunning voor Kingsday op 
26 april 2022 van 18.00 uur tot 1.00 uur en op 
27 april 2022 van 8.00 uur tot 23.00 uur op de 
Eendrachtsweg 57 in Puttershoek.

26-04-2022 Exploitatievergunning Café ’t Veerhuys aan de 
Oosthavenzijde 1 in Puttershoek.

Burg. de Zeeuwstraat afgesloten woensdag 4 mei tussen 21.00 en 6.00 uur

Op woensdagavond 4 mei starten de werkzaamheden om de 6 nutssleuven in de 
Burg. de Zeeuwstraat te herstellen. De sleuven worden voorzien van asfalt. De 
werkzaamheden starten in verband met Dodenherdenking vanaf 21.00 uur en duren 
tot ongeveer 6.00 uur in de ochtend van 5 mei. De werkzaamheden vinden in de 
nacht plaats om verkeershinder zo veel mogelijk te beperken. 

Wat houden de werkzaamheden in?
De werkzaamheden starten ter hoogte van de Wethouder van der Veldenweg 
(centrum) en gaan dan richting de Rijksstraatweg. Per locatie is er ongeveer 1,5 à 2 
uur nodig en zal er een overlap zijn met de eerst volgende locatie. Aannemer Van der 
Steen voert de werkzaamheden uit.

Wat betekent dit voor het verkeer?
Dit betekent dat de Burg. de Zeeuwstraat afgesloten is voor al het gemotoriseerde 
verkeer tussen 21.00 en 6.00 uur. Bewoners van de Burg. de Zeeuwstraat ontvingen 
hierover een brief. Tijdens de werkzaamheden blijft het fietspad wel toegankelijk. 

Wij stellen een omleidingsroute in
Deze route leidt het verkeer via Wethouder van der Veldenweg waarbij 
Middelsluissedijk OZ/WZ en Wethouder van der Veldenweg open blijven voor het 
verkeer. Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig tijdens de werkzaamheden. 

Na het herstel van de nutssleuven worden de verkeersremmende maatregelen 
(barriers) direct verwijderd.

Numansdorp

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. 



Uitvoeringsregels incidentele subsidies 2022 vastgesteld

Op 5 april 2022 heeft het college van B&W bijgaand besluit vastgesteld.

• Uitvoeringsregels incidentele subsidies 2022.

Bovengenoemd besluit is te raadplegen via de website www.gemeentehw.nl. Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicatie.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard

19-04-2022 Ontheffing artikel 35 van de alcoholwet om 
alcohol te schenken van 21 t/m 27 april tijdens 
koningsweek Goudswaard.

Heinenoord

25-04-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
alcohol te schenken op 6 juni 2022 tijdens 
de Roparun aan de Parallelweg A29 in 
Heinenoord.

Klaaswaal

25-04-2022 Ontheffing artikel 35 van de alcoholwet om 
alcohol te schenken op 27 april 2022 van 12.00 
uur tot 22.00 uur tijdens Koningsdag aan de 
Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

25-04-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
alcohol te schenken op 6 juni 2022 van 12.00 
uur tot 16.00 uur tijdens de doorkomst Roparun 
aan de Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

25-04-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
alcohol te schenken op 17 juni 2022 van 16.00 
uur tot 22.00 uur tijdens polderpop aan de 
Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

25-04-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
alcohol te schenken op 2 juli 2022 van 16.00 
uur tot 22.00 uur tijdens de Oesterparty aan de 
Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

25-04-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
alcohol te schenken op 23 juli 2022 van 16.00 
uur tot 22.00 uur tijdens de Gambaparty aan de 
Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

25-04-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
alcohol te schenken op 6 augustus 2022 van 
15.00 uur tot 22.00 uur tijdens het zomerfeest 
aan de Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

Nieuw-Beijerland

21-04-2022 Ontheffing artikel 35 van de alcoholwet om 
alcohol te schenken op 27 april 2022 tijdens 
Koningsdag in Nieuw-Beijerland.

Numansdorp

20-04-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
alcohol te schenken op 26 en 27 april 2022 
tijdens Koningnacht en -dag op het Flohilplein 
in Numansdorp.

22-04-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
alcohol te schenken op 7 mei 2022 tussen 15.00 
en 19.00 uur na afloop van de fietstocht op het 
adres Lange Boomweg 8 in Numansdorp.

Oud-Beijerland

20-04-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet 
om alcohol te schenken op 26 en 27 april 
2022 tijdens Koningsnacht Paco op het 
Vierwiekenplein in Oud-Beijerland.

Heinenoord 

Klaaswaal 

Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Reedijk ong. kadastrale 
sectie G1942 in Heinenoord
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 13 april 2022 een melding in het 
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het oprichten van een bedrijf 

gelegen aan de Reedijk ong. kadastrale sectie G1942 in 
Heinenoord. (Z-22-407465).

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

Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de horeca activiteiten in een bestaande loods 
bij De Koningshoeve op het perceel Botweg 1b in Klaaswaal
Burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche 
Waard verleenden op 4 mei 2022 een 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de horeca 
activiteiten in een bestaande loods bij De Koningshoeve 
op het perceel Botweg 1b in Klaaswaal. Deze vergunning 
is verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a 
onder 3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).

Inhoud en doel van de vergunning
Met de vergunning wordt het mogelijk gemaakt om 
horeca activiteiten uit te breiden in een bestaande loods 
bij de Koningshoeve op het perceel Botweg 1b in 
Klaaswaal. Deze uitbreiding voorziet o.a. in het mogelijk 
maken van evenementen. 

Het ontwerp van de vergunning heeft van 29 mei 2021 

tot en met 9 juli 2021 ter inzage gelegen. Tijdens deze 
periode konden zienswijzen worden ingediend. Er zijn 
geen zienswijzen ingediend. Het college besloot daarom 
de omgevingsvergunning te verlenen.

Ter inzage
De omgevingsvergunning met alle bijlagen kunt u met 
ingang van donderdag 5 mei 2022 tot en met woensdag 

Puttershoek

12-04-2022 Alcoholwetvergunning ten behoeve van het 
uitvoeren van het horecabedrijf By Babette aan 
de Pieter Repelaerstraat 59 in Puttershoek.

20-04-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
alcohol te schenken op 26 en 27 april 2022 
tijdens Kingsday op de Eendrachtsweg 57 in 
Puttershoek.

26-04-2022 Alcoholwetvergunning Café ’t Veerhuys aan de 
Oosthavenzijde 1 in Puttershoek.

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Maasdam

07-04-2022 Aanwezigheidsvergunning 2 
kansspelautomaten in de inrichting Cafetaria 
Joep aan de Parallelweg 2 in Maasdam.

Puttershoek

12-04-2022 Aanwezigheidsvergunning 2 
kansspelautomaten in de inrichting By 
Babette aan de Pieter Repelaerstraat 59 in 
Puttershoek.

26-04-2022 Aanwezigheidsvergunning 2 
kansspelautomaten in de inrichting Café 
’t Veerhuys aan de Oosthavenzijde 1 in 
Puttershoek.

Strijen

19-04-2022 Loterijvergunning ten behoeve van het 
organiseren van activiteiten voor de leden.  
Prijsbepaling is op 6 juni 2022 om 15.00 uur in 
de kantine van VV Strijen.

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Heinenoord  

25-04-2022 Het bouwen van een uitbouw - Hofplein 28 
in Heinenoord. De beslistermijn wordt met 6 
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
16-06-2022. (Z/22/134307)

Klaaswaal

28-04-2022 Het vergroten van de woning - Mandoline 1 
in Klaaswaal. De beslistermijn wordt met 6 
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
20-06-2022. (Z/22/138774)

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum 
Collecte

Naam organisatie

Oud-Beijerland

09-05-2022 tot 
en met 14-05-
2022

World Servants in de kern Oud-Beijerland.

Zuid-Beijerland

06-05-2022 Christelijke Muziekvereniging Crescendo in de 
kern Zuid-Beijerland.

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

Mijnsheerenland

25-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Burg. de 
Jongplein 17 t/m 30 in Mijnsheerenland. 
(Z/22/145541)

26-04-2022 Het gedeeltelijk slopen van een loods - Westdijk 
7 in Mijnsheerenland. (Z/22/145685)

Numansdorp

26-04-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Zijlstraweg 2a in 
Numansdorp. (Z/22/145645)

Oud-Beijerland

22-04-2022 Het slopen van een voormalig garagepand 
- Ooststraat 76 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/145235)



Nieuws uit de gemeenteraad

Numansdorp 

Puttershoek 

Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Voltastraat 20 in 
Numansdorp
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 8 april 2022 een melding in het 
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het veranderen van het bedrijf, 
zijnde een distributiecentrum, gelegen aan de Voltastraat 

20 in Numansdorp. De verandering betreft het uitbreiden 
van het distributiecentrum met de bouw van nieuwe 
bedrijfshallen. In de nieuw te bouwen hallen zullen 
koopmansgoederen (geen gevaarlijke stoffen) worden 
opgeslagen. (Z-22-407221).

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

Bekendmaking wet milieubeheer

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
maakt, ingevolge de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 
afvalstoffen, artikel 10.52, het volgende bekend.

In de afgelopen periode is een kennisgeving van het 
daarbij aangegeven besluit ingediend op:

15 april 2022 door Sando Puinrecycling artikel 4.1 van het 
“Besluit mobiel bouw- en sloopafval” voor het plaatsen 
van een mobiele puinbreker op een locatie aan de Laning 
1 te Puttershoek.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 2 mei 
2022 tot en met 1 augustus 2022, gedurende maximaal 5 

werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen telefonisch 
inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 078 - 7708585. De 
directeur vestigt er de aandacht op dat deze 
kennisgeving uitsluitend een informatief karakter heeft.

15 juni 2022 bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer  
NL.IMRO.1963.OVBotweg1bKLW-VG01).

Wanneer u de stukken in het gemeentehuis of een servicepunt wilt inzien adviseren wij 
u vooraf een afspraak te maken met team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer 
14 0186.

Beroep indienen tegen de omgevingsvergunning
Tegen het besluit van het college om de omgevingsvergunning te verlenen staat 
rechtstreeks beroep open bij de Raad van State. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 5 mei 2022 tot en met woensdag 
15 juni 2022 beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn 
alleen beroep indienen wanneer hij of zij: 
1. kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze 

tegen de ontwerp omgevingsvergunning in te dienen;
2. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht bij de ontwerp 

omgevingsvergunning.

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 de 
omgevingsvergunning via een voorlopige voorziening
De omgevingsvergunning treedt een dag nadat de beroepstermijn is verstreken in 
werking.
Om te voorkomen dat de omgevingsvergunning 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 de omgevingsvergunning op totdat op het verzoek om voorlopige 
voorziening is beslist.

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

Wie zijn onze nieuwe burgerleden?

Deze inwoners van gemeente Hoeksche Waard zijn geïnstalleerd als burgerleden voor 
de gemeenteraad. Burgemeester Aptroot nam hen de eed of verklaring en belofte af. 

De heer T. (Teun) Baars   ChristenUnie
Mevrouw F.A. (Fija) de Baat  Constructief Hoeksche Waard
De heer B. (Bas) Boelhouwers  Constructief Hoeksche Waard
Mevrouw M.C.M. (Marijke) Boorsma  VVD
De heer R.J. (Rob) Claassens  VoorWaards Hoeksche Waard
Mevrouw M. (Marina) le Clercq  D66
De heer L. (Lenko) Culic   Voorwaards Hoeksche Waard
De heer M. (Menno) van Diest  D66
De heer G. (Geoffrey) Filee   VVD
De heer V.C. (Victor) Giesel   WOW
Mevrouw A. (Annette) Göbel  WOW
Mevrouw O.M. (Olga) Guttenberg -  
Magno Bataglia    Constructief Hoeksche Waard
De heer J.J. (Jurrian) Hensen  ChristenUnie
De heer A.J. (Anil) Jagroep   PvdA
Mevrouw J.E.M. (Jolanda) Koning  CDA
Mevrouw M.S.N. (Mireille) Louwerens BurgerBelangen
De heer I.K. (Iwan) Mahadew  WOW
De heer J.A.M. (Hans) Nieland  BurgerBelangen
De heer K. (Kjell) Noordzij    GroenLinks
De heer J.I.M. (Jan) Pompe   D66

De heer L. (Leen) van Prooijen  Lokalen Hoeksche Waard
De heer T. B. (Tom) Raaijen   GroenLinks
Mevrouw P. (Paulien) Rijsdijk - Mudde BurgerBelangen  
De heer J.M. (Jan) Robbemond  PvdA
De heer R. (Ruben) Smit   PvdA
De heer N.B. (Nico) van Stam  SGP
De heer G.J. (Gert-Jan) Stapper  VVD
De heer A.P. (Arjan) van Steenselen  GP
Mevrouw C. (Christa) Uithol  Voorwaards Hoeksche Waard
De heer A.W.J. (Ad) Valkenburg  CDA
De heer W.M.C. (Mark) Vroegop  Lokalen Hoeksche Waard
De heer J. (Jan) van Westen  ChristenUnie

Wat doet een burgerlid?
Burgerleden ondersteunen de raadsleden van hun fractie bij het raadswerk. Ook mogen 
zij namens de fractie het woord voeren tijdens beeldvormende bijeenkomsten en 
oordeelsvormende vergaderingen. Aan de besluitvormende vergadering nemen alleen 
raadsleden deel. 

Burgerleden worden niet - zoals raadsleden - tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
gekozen. Wie er wordt voorgedragen om burgerlid te worden, bepalen de fracties zelf. 
Burgerleden worden benoemd door de gemeenteraad. De voorzitter van de raad, de 
burgemeester, installeert de burgerleden door bij hen de eed of verklaring en belofte af 
te nemen.



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

Lage inkomens krijgen nu al tegemoetkoming in de energiekosten

In de Hoeksche Waard krijgen huishoudens met een kleine beurs zo snel mogelijk 800 
euro om tegemoet te komen aan de hoge energiekosten. Dat heeft de raad 
dinsdagavond 26 april besloten. De portefeuillehouder zegde toe alles op alles te zetten 
om deze mensen te bereiken. 

Tegemoetkoming in de energiekosten
De afgelopen maanden hebben we (ook) in Nederland te maken met een flinke stijging 
van de energieprijzen. De regering maakt zich zorgen of huishoudens met een inkomen 
op of net boven de bijstandsnorm deze kosten nog wel kunnen betalen. Zij kunnen 
daarom een eenmalige bijdrage in de energiekosten ontvangen van € 800,-. De 
gemeente regelt deze uitbetaling, maar heeft van het Rijk daarvoor nog geen geld 
ontvangen. Omdat de gemeente deze huishoudens nu al tegemoet wil komen, gaat de 
raad dit bedrag ‘voorschieten’. Uiteindelijk betaalt het Rijk de gemeente terug. 

Mocht er geld overblijven vanuit deze Rijksbijdrage, dan wordt dat in de Hoeksche 
Waard gebruikt om huishoudens binnen deze doelgroep te ondersteunen om hun 
energierekening te verlagen. De raad nam daarvoor unaniem een amendement aan. 

Hamerstukken
De voorzitter van de raad, burgemeester Aptroot, hamerde 4 voorstellen af: het 
bestemmingsplan Laan van Heemstede in Puttershoek, de verordening uitvoering en 
handhaving Omgevingsrecht Hoeksche Waard 2022, het openstellen van de digitale 
weg op grond van de Algemene wet Bestuursrecht, het reglement van Orde van de 
gemeenteraad zelf en het voorstel om digitaal bezwaar te kunnen maken tegen een 
bestemmingsplan. Nu mag dat alleen schriftelijk – via briefpost – of mondeling. Om dit 
ook via de digitale weg mogelijk te maken, is er een besluit tot openstellen van de 
digitale weg nodig.

Hamerstukken zijn voorstellen van het college waarover de fracties volgens het voorstel 
besluiten. Op 2 hamerstukken zijn stemverklaringen afgelegd. Er stemden 5 fracties 
tegen het bestemmingsplan Laan van Heemstede via een stemverklaring, 1 fractie gaf 
via een stemverklaring aan voor het voorstel te zijn tot het openstellen van de digitale 
weg op grond van de algemene Wet bestuursrecht. Met een stemverklaring geeft een 
raadslid uitleg waarom hij of zij voor of tegen stemt.

De raad luistert op 10 mei

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over het leefgeld aan 
Oekraïense ontheemden? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomst op 
dinsdagavond 10 mei in het gemeentehuis in Oud-Beijerland. De bijeenkomst begint om 
19.30 uur. U bent – ook als publiek - van harte welkom!

Op dinsdagavond 10 mei zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad 
luistert en stelt vragen. Door ‘in te spreken’ helpt u de gemeenteraad zich een goed 
beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard. 

Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje ‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomst 
bijwonen? Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomst bijwonen’.

Op 10 mei kunt u onder andere inspreken op de algemene subsidieverordening 
Hoeksche Waard 2022 en op het onderzoeksrapport van de rekenkamer Hoeksche 
Waard ‘Informatiebeveiliging en Privacy’. De centrale vraag in het onderzoek is: ‘Hoe 
heeft de gemeente Hoeksche Waard de beveiliging van informatie en privacy 
georganiseerd en geborgd?’ De voorzitter van de rekenkamer, Sandra van Breugel geeft 
op 10 mei een presentatie over de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 

Geld om te leven voor Oekraïense ontheemden
Ook in de Hoeksche Waard vangen we mensen op uit Oekraïne. Zij hebben huis en haard 
moeten verlaten en weinig tot geen bezittingen mee kunnen nemen. De Nederlandse 
regering heeft gezegd dat deze mensen leefgeld krijgen voor hun levensonderhoud hier 
in Nederland en zal die kosten betalen. Omdat er op dit moment al veel Oekraïense 
ontheemden in de Hoeksche Waard verblijven, vraagt het college aan de gemeenteraad 
om een bedrag ‘voor te schieten’, zodat deze mensen zo snel mogelijk hun leefgeld 
kunnen ontvangen. 

Bijeenkomst bijwonen
U bent van harte welkom in het gemeentehuis aan de W. van Vlietstraat 6 in Oud-
Beijerland. De bijeenkomst start om 19.30 uur. 

De gehele agenda en de stukken voor de bijeenkomst vindt u op 
https://www.gemeentehw.nl/agendas-en-vergaderstukken. Klik op datum dinsdag  
10 mei.

Inspreken
Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via 
e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 - 647 18 74. U kunt ook 
inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen.

Op de volgende 2 manieren kunt u op 10 mei uw stem laten horen
• U kunt inspreken tijdens de vergadering. We ontvangen u graag dinsdag 10 mei om 

19.30 uur op het gemeentehuis in Oud-Beijerland. Hier wordt u geholpen met het 
persoonlijk inspreken tijdens de raadsbijeenkomst. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan 
uiterlijk dinsdag 10 mei 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl  of 
via 088 - 647 18 74?

• U kunt schriftelijk reageren; graag ontvangen wij uw tekst dan uiterlijk 12.00 uur op 
dinsdag 10 mei via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en het 
onderwerp waarop u inspreekt.


