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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!

  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 
voor statushouders 

 (24-36 uur)

  Klantmanager Werk / 
Sociaal medische zaken 

 (32-36 uur)

  Medewerker Integrale 
Veiligheid/taakaccent 
crisisbeheersing

 (36 uur)

  Medewerker Interne 
Controle

 (36 uur)

  Startersfunctie 
Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening

 (32-36 uur)

  Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening 

 (36 uur)

  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!

Centrale gedenkmonumenten geplaatst

Op de begraafplaatsen in Cillaarshoek, Goudswaard, Klaaswaal, Nieuw-Beijerland, 
Numansdorp, Oud-Beijerland, Piershil, Strijen en Zuid-Beijerland zijn centrale 
gedenkmonumenten geplaatst. Dit biedt nabestaanden de mogelijkheid overleden 
dierbaren te blijven herdenken, ook na verwijdering van het gedenkteken of het 
ruimen van het graf.

De monumenten zijn voorzien van de tekst ‘Een ieder geliefd tezamen herdacht’. Alle 
monumenten hebben dezelfde stijl maar zijn uniek in vorm. Voor elke begraafplaats 
een eigen ontwerp, passend bij het karakter van de begraafplaats of het dorp.

De ervaring leert dat deze vorm van herdenken erg wordt gewaardeerd. Mensen 
leggen er bijvoorbeeld bossen bloemen neer of er wordt een kaarsje aangestoken. 
Wethouder Harry van Waveren is blij met de monumenten. “Het mooie aan deze 
monumenten vind ik, dat nabestaanden een naambordje kunnen laten aanbrengen 
op de monumenten. Dat maakt het persoonlijk.” De naamplaatjes worden gratis door 
de gemeente uitgegeven. Nabestaanden kunnen ze zelf laten graveren en de 
beheerder plaatst de bordjes op het monument.

Met de plaatsing van deze 9 monumenten staat nu op elke actief in gebruik zijnde 
begraafplaats in de Hoeksche Waard een centraal gedenkteken.

Word jij
mijn nieuwe

collega?



Inwoners en gemeente dragen 1.947 steentjes bij aan tegelstand NK Tegelwippen 

De eerste maanden van het NK Tegelwippen stond gemeente Hoeksche Waard bijna 
als in beton gegoten op een tweede plek in de landelijke competitie. Maar langzaam 
werd #teamHW ingehaald door fanatieker wippende gemeenten. De comfortabele 
voorsprong die we hadden op #teamGO werd steeds kleiner. Want ook gemeente 
Goeree-Overflakkee zit niet stil natuurlijk! 

Hoera: een groen speelpleintje
Gelukkig kwamen de bewoners van de Kalesland in Heinenoord in actie. Zij keken uit 

op een versteend plein en wilden daar 
dolgraag een groener pleintje van 
maken. Liefst ook een plek waar 
kinderen uit de buurt konden spelen. In 
samenspraak met de bewoners verruilde 
gemeente Hoeksche Waard het asfalt 
voor groen en een leuke speeltuin. 
Uiteraard zijn alle 1.947 gewipte tegels 
aangemeld bij NK Tegelwippen. 
Daarmee maakte #teamHW een spurt 
richting de vertrouwde tweede plaats. 
Dat was even lekker! Inmiddels zijn we 
weer ingehaald. Dat vraagt natuurlijk 
om actie!

Groene tuinen: ja graag
Groene tuinen zijn voor mens en dier fijn 
om in te verblijven. In een groene tuin 
komt u tot rust en het is goed voor de 
biodiversiteit. Ze hebben nog veel meer 
voordelen. Overtollig regenwater kan in 
een groene tuin makkelijker in de bodem 
zakken en de bodem houdt dat water ook 
beter vast. U hoeft in droge periodes dan 
minder te sproeien. Bovendien blijft een 
groene tuin op hete dagen, die steeds 
vaker in Nederland voorkomen, een stuk 
koeler. Dus, heeft u plannen de tuintegels 
uit de tuin te vervangen voor groen: top! 
Meld uw tegels aan op de website 
nk-tegelwippen.nl/meedoen. Iedere tegel telt! 

Op de website van gemeente Hoeksche Waard vindt u informatie over wat u met de 
tegels en het overgebleven zand kunt doen. Kijk hiervoor op gemeentehw.nl/
nktegelwippen. Hier leest u ook meer over de subsidiemogelijkheden, die de 
Hoeksche Waard heeft. Inwoners die water op hun eigen terrein opvangen en/of hun 
tuin vergroenen kunnen een tegemoetkoming in de kosten krijgen. 

De Inspiratiebus komt eraan!

Mensen willen zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen, in hun eigen 
omgeving. Maar wat nou als de 
dagelijkse dingen wat meer moeite 
gaan kosten? Technologie kan 
hierbij dan ondersteunen. “Om 
inwoners en professionals te 
informeren over welke 
technologische ontwikkelingen er 
zijn om te helpen in het dagelijks 
leven, komt de Inspiratiebus naar de 

Hoeksche Waard. De Inspiratiebus is een initiatief van onder andere Avans 
Hogeschool en gemeente Breda. Op maandag 30 mei kan iedereen die meer wil 
weten een kijkje komen nemen bij de bus en zich laten inspireren voor de toekomst”, 
aldus wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Welzijn en inclusieve samenleving).

Inspiratiebus on tour
Langer thuis wonen en zo lang mogelijk voor uzelf zorgen op een manier die u prettig 
vindt. Als de dagelijkse dingen wat meer moeite gaan kosten, kan technologie u 
hierbij ondersteunen. Het kan meer comfort en gemak geven en een oplossing zijn 
voor dagelijkse uitdagingen. In de Inspiratiebus maakt u kennis met technologie voor 
alledag. Er zijn handige middelen te vinden om veilig en comfortabel te leven en 
wonen. Nu en in de toekomst.

Voor wie is de bus?
De technologie die in de bus te zien is, is interessant voor inwoners, mantelzorgers en 
professionals werkzaam in zorg en welzijn.  De bus is helaas niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers, maar bij de bus gaan wij graag met u in gesprek om uw vragen te 
beantwoorden.

Waar en wanneer?
Op maandag 30 mei staat de Inspiratiebus op de volgende plekken:
Van 10.00 tot 12.00 uur:  Hendrik Hamerstraat in ’s Gravendeel
Van 13.00 tot 15.00 uur:  Stockholmplein in Strijen
Van 16.00 tot 18.00 uur:  Vlielanderstraat in Numansdorp
Een rondleiding in de bus duurt ongeveer 20 minuten. Een afspraak maken is niet 
nodig, u kunt gewoon langskomen.

Komt u ook?
Op de locaties, naast de bus, kunt u onder het genot van een kopje koffie in gesprek 
met medewerkers van Welzijn Hoeksche Waard, Bibliotheek Hoeksche Waard en 
ambassadeurs van Lang Leve thuis en medewerkers van Alerimus en Wijkhuis, 
Huiskamer van de Wijk.  Op de www.langlevethuis.info vindt u nog meer handige 
informatie, inspirerende voorbeelden en tips over wat u zelf kunt doen om fijn en 
zorgeloos te (blijven) wonen.

Servicepunten gesloten op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag

Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) zijn de servicepunten van gemeente Hoeksche Waard gesloten. Kijk voor onze actuele 
openingstijden op www.gemeentehw.nl/contact/servicepunten

Geen geld voor de voetbalclub, muziekles, dansles, kickboksen, turnen of judo? Vraag hulp 
via kieseenclub.nl
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
Kunst, cultuur en sport zijn onmisbaar in de vorming van jonge mensen. Het is 
belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of mee kunnen doen aan kunst- 
en cultuuractiviteiten. Niet alleen omdat het leuk is, ook omdat het van belang is voor 
de persoonlijke ontwikkeling. Gemeente Hoeksche Waard zorgt ervoor dat ieder kind 
mee kan doen. Daarom werkt gemeente Hoeksche Waard samen met het Jeugd-
fonds. Door deze samenwerking krijgen kinderen uit gezinnen met weinig geld 
(maximaal 130% van het minimum inkomen) de gelegenheid om deel te nemen aan 
sport- en cultuuractiviteiten. De gemeente wil hiermee sociale uitsluiting en armoede 
tegengaan.

Op de website van Dok-C vindt u een culturele kaart met alle cultuur aanbieders uit 
de Hoeksche Waard. Zo vind je hier bijvoorbeeld een overzicht van alle 
muziekverenigingen en ateliers waar workshops en activiteiten worden 
georganiseerd. Hoeksche Waard Actief heeft op hun website een overzicht geplaatst 
met alle sport- en beweegaanbieders. 

Welk bedrag kunt u aanvragen?
De bijdrage voor cultuuractiviteiten is maximaal € 450,- per 12 maanden. 
Toneelspelen, muziek, musical of danslessen volgen of schilderen in een atelier: het is 
allemaal mogelijk. Voor sport geldt maximaal een bedrag van € 225,- per 12 

maanden. Voor zwemles is er een vergoeding van € 450,- mogelijk voor kinderen van 
6 jaar en ouder. Wanneer het budget niet helemaal opgaat aan lesgeld, mag het 
ingezet worden om bijvoorbeeld een muziekinstrument, schilderspullen, 
voetbalschoenen of sportkleding te kopen.

Aanvragen is eenvoudig
Een aanvraag is heel gemakkelijk te doen via een intermediair van het Jeugdfonds. 
Verschillende organisaties in de Hoeksche Waard hebben zo’n intermediair, 
bijvoorbeeld een scholengemeenschap, sociaal wijkteam of kinderopvang. Heeft u 
nog geen intermediair kunnen vinden? Neem dan contact op met Hoeksche Waard 
Actief. Zij staan voor u klaar om u te helpen met het vinden van een passende 
activiteit én voor het doen van een aanvraag. Bent u een schooljuf-of meester, 
jeugdverpleegkundige of vrijwilliger van een vereniging? Merkt u financiële zorgen bij 
ouders? Help dan mee door hen op de hoogte te brengen van de mogelijkheden van 
het Jeugdfonds.

Vragen
Heeft u vragen of wilt u hulp? Mail dan naar aanvragen@hoekschewaardactief.nl of 
check de website www.hoekschewaardactief.nl en klik door naar Jeugdfonds Sport & 
Cultuur voor meer informatie.



Uitnodiging
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 

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

Welke onderwerpen vindt u interessant 
tijdens de Duurzaamheidsdag Hoeksche 
Waard voor ondernemers?
Bent u ondernemer of werkzaam bij een bedrijf in 
de Hoeksche Waard? Wilt u dan 9 korte vragen 
beantwoorden over wat u interessant vindt voor 
het programma van de Duurzaamheidsdag 
Hoeksche Waard (DDHW) voor ondernemers? Deze 
dag vindt jaarlijks plaats. Dit jaar is de DDHW op 
vrijdagmiddag 18 november tijdens de Dag van de 
Ondernemer op een fysieke locatie ergens in de 
Hoeksche Waard.

Wanneer is de middag voor u geslaagd? 
Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 3 minuten en kan tot en met 
maandag 6 juni. Uw antwoorden helpen ons om een interessant en inspirerend 
programma samen te stellen voor u en andere Hoeksche Waardse ondernemers. 
Deel uw wensen op de website: gemeentehw.nl/vragen-ddhw. Hartelijk bedankt 
alvast en hopelijk tot ziens op 18 november!

De Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard voor ondernemers wordt jaarlijks 
georganiseerd door Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, Energieke Regio, 
Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche 
Waard.

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard bijwonen?

De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard vergadert 1 keer per maand, op 
maandagavond, om 18.00 uur. Wilt u de vergadering van maandag 23 mei bijwonen? 
Meld u zich dan aan via secretariaat@asdhw.nl. 

Kijk voor de complete agenda en meer op 
https://www.asdhw.nl

(Opnieuw) Aanmelden voor de nieuwsbrief Hoeksche Waard zuidwest 

Binnenkort brengt gemeente Hoeksche Waard een digitale nieuwsbrief uit voor het 
gebied Hoeksche Waard zuidwest. 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 ww.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven. 
Let op! Vorige week hadden we een kleine storing. Heeft u zich voor dinsdag 10 mei 
aangemeld, dan vragen wij u dat nog een keer te doen. Excuses voor het ongemak. 



Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

’s-Gravendeel Strijen 

Oud-Beijerland 

Herdenking bij monument Luchtoorlog

 Op zaterdag 14 mei werden bij het monument 
Luchtoorlog Hoeksche Waard 1940-1945 alle 
Nederlandse en geallieerde vliegers herdacht die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen boven de 
Hoeksche Waard. Dit jaar kon dat weer met publiek, 
waaronder nabestaanden van de omgekomen vliegers. 
Burgemeester Aptroot legde samen met Johan Baars van 
het Veteranencomité Hoeksche Waard een krans. De 
Scouting Oud-Beijerland, Christelijke Muziekvereniging 
De Bazuin uit Oud-Beijerland en de doedelzakspelers van 

The Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes and 
Drums uit Voorthuizen droegen hun steentje bij aan de 
ceremonie.
In zijn toespraak ging de burgemeester in op het belang 
van vrijheid. Zeker met de verschrikkelijke oorlog die nu 
in Oekraïne woedt, wordt pijnlijk duidelijk dat vrijheid en 
veiligheid niet een gegeven, niet een zekerheid zijn. Er 
werd daarom in het bijzonder gedacht aan de mensen die 
van 1940 tot 1945 hun leven gaven voor onze vrijheid en 
aan wat de Oekraïners nu meemaken.

Laatste en fatale vlucht
Afgelopen zaterdag was het precies 82 jaar na het 
bombardement op Rotterdam. Boven ons land gingen 
van 1940 tot 1945 ongeveer 5.500 vliegtuigen verloren. 
Ook boven en op het grondgebied van de Hoeksche 
Waard zijn Nederlandse en geallieerde 
vliegtuigbemanningen gesneuveld. Het waren jonge 
mensen, sommigen pas 18 of 19 jaar, anderen waren wat 
ouder en lieten hun vrouw en jonge kinderen achter na 
wat later bleek hun laatste en fatale vlucht.

Familiegeschiedenissen omgekomen vliegers
Het monument staat in de Anthonie van 

Leeuwenhoekstraat (bedrijventerrein De Bosschen) in 
Oud-Beijerland en het is de moeite van een bezoek 
waard. Op 3 panelen is te lezen we wie de 
bemanningsleden waren, wanneer en waar ze zijn 
gecrasht, hoe oud ze zijn geworden en waar ze zijn 
begraven, voor zover dat bekend is. Elk omgekomen 
bemanningslid heeft op deze plek een eigen tegel met 
daarop een QR-code. De code is te scannen met een 
mobiele telefoon en verwijst naar een website waarop 
het verhaal staat over de neergestorte vliegtuigen in de 
Hoeksche Waard en de familiegeschiedenis van de 
bemanningsleden. Nabestaanden van pilot offi  cer Peter 
Lawrence Dooley plaatsten daar tijdens de herdenking 
symbolisch een tegel bij.

Puttershoek 

Energiezuinig wonen? Heeft u zich al aangemeld voor het webinar?

Woont u in de Bloemenbuurt in ‘s-Gravendeel? Of woont 
u in Strijen en heeft u een brief ontvangen? Tijdens de 
online informatiebijeenkomst op woensdag 1 juni van 
19.30 toot 20.30 uur,  hoort u meer over de buurtactie 
‘Energiezuinig wonen’ voor woningeigenaren. Ook krijgt 
u meer informatie over subsidies en leningen, die u kunt 
aanvragen om uw woning te verduurzamen. 

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. 

Kom naar de online informatieavond!
De online informatiebijeenkomst (webinar) wordt 
georganiseerd door het Regionaal Energieloket in 
samenwerking met de gemeente. Tijdens de avond 
worden de adviezen over de voorbeeldwoningen in uw 
wijk of buurt besproken. U krijgt een beeld van wat u 
kunt doen om uw woning energiezuiniger te maken, 
hoeveel dit bespaart aan energie en kost om uit te 

voeren. Daarnaast krijgt u handige tips om met weinig 
geld energie te besparen. Dit onderdeel is ook 
interessant voor huurders. Ook kunt u uw vragen stellen 
aan een professionele energieadviseur. Na afl oop 
ontvangt u per e-mail de adviesrapporten van de 
voorbeeldwoningen. Meld u snel aan via de website 
https://regionaalenergieloket.nl/acties. 
Tot slot, bent u al bekend met het gratis online boek 
(e-book) met 50 energiebespaartips? 
Kijk hiervoor op de website: 
https://regionaalenergieloket.nl/iedereen-doet-wat.

Samen bouwen 
we aan een fijne 
wijk. Ga mee op 
Expeditie voor de 
nieuwe buurt: 
Heeren van Rustenburg fase 2

Ga mee op Expeditie voor Heeren van Rustenburg fase 2
Samen bouwen we aan een fijne buurt

Van Wijnen werkt aan de uitbreiding van de buurt Heeren van Rustenburg, gelegen aan de Hofstede in 
Puttershoek. Kom meedenken tijdens de Expeditie Heeren van Rustenburg fase 2.

Hoe maken we van het terrein naast de Heeren van Rustenburg fase 1 een mooie nieuwe buurt die aansluit 
bij de eerste fase, de wensen van de omwonenden én de toekomstige bewoners? Welke uitstraling gaat 
deze nieuwe woonwijk krijgen? Wij vinden uw mening belangrijk en gaan graag samen met u aan de slag!

Gaat u mee op Expeditie?
Op 24 mei bent u tussen 18:30 - 20:30 uur van harte welkom om binnen te lopen en met ons op 
Expeditie te gaan. Het adres: Rustenburgstraat 10, 3297 LG Puttershoek (benedendijks).

Online enquête 
Kunt u niet aanwezig zijn tijdens de Expeditie? Wij hebben ook een online enquête opgesteld, zodat u 
alsnog uw mening en ideeën kunt geven. Deze wordt na de Expeditie online gezet en kan vanaf 25 mei tot 
uiterlijk 31 mei ingevuld worden. De enquête is te zien op de website: www.heerenvanrustenburg.nl

Ontwerp nieuwbouwplan Heeren van Rustenburg fase 2
Samen met de gemeente Hoeksche Waard, Venster architecten, Ars Virens bureau voor buitenruimte en 
Van Wijnen is een schetsontwerp gemaakt. Tijdens de Expeditie is het team aanwezig om u uitleg te geven 
en vragen te beantwoorden. U kunt uw mening geven over het ontwerp en meedenken over verschillende 
onderdelen van het plan, bijvoorbeeld over de uitstraling en de buitenruimte. Na de Expeditie gaan wij aan 
de slag om de inzichten te analyseren, te bundelen en zo goed mogelijk te verwerken in het ontwerp. In de 
weken na de Expeditie koppelen we de inzichten aan u terug met een flyer en zullen we nog een keer op 
locatie staan met een ideeënbus voor uw laatste ideeën.

Tot dan!
Barbara O’Neill (omgevingsmanager), Lee Pors (ontwikkelaar), Dico Smitsman (ontwikkelaar)

Vragen?
Neem contact op met: 
Barbara O’Neill
E-mail: rustenburg@vanwijnen.nl
of neem een kijkje op de 
projectwebsite: 
www.heerenvanrustenburg.nl



Strijensas 

Kinderen planten symbolisch laatste boom bij Windpark Oude Mol

Kinderen uit Strijensas hielpen woensdag 11 mei met het 
planten van de laatste boom aan de Sassedijk. In totaal 
staan er 111 nieuwe bomen. Dit zijn onder andere de 
Zomerlinde, Plataan en de Canadese Populier. Deze 
bomen worden ongeveer 30 meter hoog en kunnen zo 
het zicht op Windpark Oude Mol beperken. 

Oorspronkelijk ontving de gemeente een donatie van 
Shell Moerdijk van € 25.000,-  voor het planten van 

bomen in Strijensas. Nu betaalt grondeigenaar van het 
windpark, Renewable Energy Factory (REF) de totale 
bomenplant en schenken de grondeigenaar en gemeente 
het bedrag van € 25.000,- aan stichting Windwaarde. 
Deze stichting ontvangt dit bedrag voor haar activiteiten 
om Strijensas te verduurzamen en leefbaarder te maken. 

Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen
Alle stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in 
Oud-Beijerland. Voor meer informatie kunt u, tenzij 
anders vermeld, contact opnemen met gemeente 
Hoeksche Waard via telefoonnummer 14 0186. 
Meer informatie vindt u op www.gemeentehw.nl en op 
www.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze laatstgenoemde 
website kunt u zich ook abonneren op de digitale 
verzending van de bekendmakingen en besluiten uit een 
zelf aangegeven gebied. U kunt via de website ook de 
‘Over uw buurt’ app downloaden. 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

10-05-2022 Het bouwen van een garage - Bevershoekstraat 
69 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/147832)

11-05-2022 Het aanleggen van een tijdelijke bouwweg 
voor het realiseren van een nieuwbouwproject 
- Maasdamseweg ongeadresseerd in 
‘s-Gravendeel (Kadastraal: B1681, B359, 
H176, B187, H171, H758, B757 en B3039). 
(Z/22/148087)

13-05-2022 Het realiseren van een overkapping  
- Mijlweg 41 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/148444)

Heinenoord

25-04-2022 Het bouwen van een nieuwe bedrijfshal 
met kantoor en verbouw van de bestaande 
bedrijfshal – Boonsweg 21 in Heinenoord. 
(Z/22/134871)

Klaaswaal

07-05-2022 Het verbouwen van de woning -  
Oud-Cromstrijensedijk WZ 10 in Klaaswaal. 
(Z/22/147441)

Maasdam

10-05-2022 Het bouwen van een vrijstaande woning 
met bijgebouw - Kooidieplaan gelegen nabij 
nummer 3 in  Maasdam. (Z/22/147821)

Nieuw-Beijerland

09-05-2022 Het bouwen van een bewaarloods - Spuidijk 20 
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/147647)

09-05-2022 Het bouwen van een tuinhuis - Perengaard 97 in 
Nieuw-Beijerland. (Z/22/147688)

09-05-2022 Het vervangen van het brugje - nabij 
Sabinastraat 49b in Oud-Berijland. 
(Z/22/147635)

Numansdorp 

11-05-2022 Het bouwen van een vrijstaande woning - 
Kolonel 10 in Numansdorp. (Z/22/148040)

Oud-Beijerland

09-05-2022 Het plaatsen van een dakopbouw (flits) - Lange 
Hille 42 in Oud-Beijerland. (Z/22/147496)

09-05-2022 Het verbouwen van het pand - Jan van 
der Heijdenstraat 29 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/147637)

10-05-2022 Het plaatsen van 2 reclameborden (flits) - 
Donkervoortlaan 14 en16 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/147770)

11-05-2022 Het plaatsen van een schuur met overkapping - 
De Jacht 14 in Oud-Beijerland. (Z/22/148177)

11-05-2022 Het wijzigen van de bestemming naar wonen 
voor splitsing van woning - Rembrandtstraat 9 
en 9a in Oud-Beijerland. (Z/22/148176)

12-05-2022 Het plaatsen van een dubbelzijdig ing 
lichtbakje - Beijersehof 15 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/148375)

13-05-2022 Het splitsen van het pand - Beneden Molendijk 
25 in Oud-Beijerland. (Z/22/148434)

Zuid-Beijerland

10-05-2022 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning (flits) - Dorpsstraat 219 in  
Zuid-Beijerland. (Z/22/147918)

10-05-2022 Het realiseren van ontmoetingsplek jongeren 
oranjeweg - Kadastrale sectie F, perceelnummer 
1 in Zuid-Beijerland. (Z/22/147897)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

09-05-2022 Het realiseren van een aanbouw - 
Seringenstraat 6 in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/145239)

10-05-2022 Het realiseren van een nieuwe uitrit en - 
Kerkstraat 10 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/132040)

12-05-2022 Het plaatsen van een vluchttrap en vluchtdeur 
aan de rechterzijgevel van de kerk - Langestraat 
16a in ‘s-Gravendeel. (Z/22/143560)

Klaaswaal

12-05-2022 Het bouwen van een woning - Kreekweg 10 in 
Klaaswaal. (Z/22/134264)

Maasdam

09-05-2022 Het aanleggen van een extra in-/uitrit - 
Maaslaantje 19 in Maasdam. (Z/22/145563)

Nieuw-Beijerland

10-05-2022 Het bouwen van nokverhoging - Sabinastraat 
14 in Nieuw-Beijerland. (Z/22/129607)

Numansdorp

11-05-2022 Het starten van een hondenschool - Veerweg 
20 in Numansdorp. (Z/22/144069)

Oud-Beijerland

10-05-2022 Het plaatsen van een dakopbouw (flits) - Lange 
Hille 42 in Oud-Beijerland. (Z/22/147496)

12-05-2022 Het bouwen van een tuinhuis - Prinses 
Irenestraat 1 in Oud-Beijerland. (Z/22/139811)

12-05-2022 Het plaatsen van zonnepanelen - Huizingastraat 
9 in Oud-Beijerland. (Z/22/139459)

Strijen

10-05-2022 Het plaatsen van zonnepanelen (gemeentelijk 
monument) - Groot Cromstrijensedijk 1 in 
Strijen. (Z/22/140789)

Zuid-Beijerland

09-05-2022 Het plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde - Van Oldenbarneveltstraat 49 in 
Zuid-Beijerland. (Z/22/133737)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland

09-05-2022 Evenementenvergunning voor een Brocante 
markt ‘Klein Frankrijk’ op zaterdag 21 mei 
en zaterdag 17 september 2022 van 07.00 
tot 17.00 uur aan de Vrouwehuisjesweg 1 in 
Mijnsheerenland.

13-05-2022 Evenementenvergunning voor het houden 
van toneelvoorstellingen op vrijdag 10 juni, 
zaterdag 11 juni, donderdag 16 juni, vrijdag 
17 juni en zaterdag 18 juni 2022 van 19.30 
tot 23.45 uur en op zondag 12 juni 2022 van 
14.30 tot 18.00 uur aan de Stougjesdijk 126 in 
Mijnsheerenland.

Puttershoek

10-05-2022 Evenementenvergunning voor een Ponymarkt 
op zaterdag 21 mei 2022 van 10.00 tot 16.00 
uur ter hoogte van de Pieter Repelaerstraat, 
Oranjelaan Westzijde, Oranjeplein en 
Maximaplein in Puttershoek.

10-05-2022 Evenementenvergunning voor een kermis op 
woensdag 18 mei tot en met zaterdag 21 mei 
2022 op de Oranjelaan in Puttershoek.

Zuid-Beijerland

10-05-2022 Huis-aan-huisverkoop van cake en boterkoek op 
donderdag 1 september 2022 ten behoeve van 
de Christelijke Muziekvereniging Crescendo in 
Zuid-Beijerland.

10-05-2022 Huis-aan-huisverkoop van oliebollen op 
woensdag 19 oktober 2022 ten behoeve van 
de Christelijke Muziekvereniging Crescendo in 
Zuid-Beijerland.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland

09-05-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet 
om zwak alcoholische drank te schenken 
gedurende de Brocante markt ‘Klein Frankrijk’ 
op zaterdag 21 mei en zaterdag 17 september 
2022 van 07.00 tot 17.00 uur aan de 
Vrouwehuisjesweg 1 in Mijnsheerenland.

13-05-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet 
om zwak alcoholische drank te schenken 
gedurende de toneelvoorstellingen op vrijdag 
10 juni, zaterdag 11 juni, donderdag 16 juni, 
vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni 2022 van 
19.30 tot 23.45 uur en op zondag 12 juni 2022 
van 14.30 tot 18.00 uur aan de Stougjesdijk 126 
in Mijnsheerenland.

Oud-Beijerland

10-05-2022 Alcoholwetvergunning voor Slijterij 
Bierschuurtje/Drankenwinkeltje Hoeksche 
Waard aan de Oost-Voorstraat 32 in  
Oud-Beijerland.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum 
Collecte

Naam organisatie

Numansdorp

23-05 tot en 
met 28-05-2022

Zwem en Polo Club in Numansdorp.

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

Goudswaard

11-05-2022 Het slopen van de woning en aanbouw garage - 
Nieuwendijk 13 in Goudswaard. (Z/22/148185)

Klaaswaal

13-05-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Voorstraat 49-49a 
Klaaswaal. (Z/22/148599)

Mijnsheerenland

06-05-2022 Het verwijderen van asbesthoudende 
materialen - Raadhuislaan 69b in 
Mijnsheerenland. (Z/22/147354)

Numansdorp

09-05-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Roerdompsingel 
46 in Numansdorp. (Z/22/147633)

Oud-Beijerland

10-05-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Van Ostadestraat 
9 in Oud-Beijerland. (Z/22/147815)

Puttershoek

10-05-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Oranjelaan 
Oostzijde 26 in Puttershoek. (Z/22/147812)

Besluit

Op dinsdag 3 mei 2022 heeft het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard het 
volgende besluit vastgesteld:
• Aanwijzingsbesluit toezichthouders Staatbosbeheer

Bovengenoemd besluit raadpleegt u via de website www.gemeentehw.nl. Op 
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicatie. 

Beschikking Wet natuurbescherming - Beheer en schadebestrijding Faunabeheerplan ganzen 
Zuid-Holland 2022 -2027

Vanaf zaterdag 14 mei 2022 ligt de Beschikking wet Natuurbescherming-Beheer en 
schadebestrijding ter inzage. Het gaat om soortenbescherming in een deel van het 
goedgekeurde Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2022 -2027, omschreven 
ganzenbeheer mogelijk te mak.

Belanghebbenden kunnen tot en met maandag 27 juni 2022 een beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den 
Haag onder vermelding van het zaaknummer 01021238. Bij een spoedeisend belang kan 

een belanghebbende tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 
20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het 
verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

De beschikking en de relevante documenten kunt u opvragen door een e-mail te sturen 
aan PenL@gemeentehw.nl. Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige 
voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

‘s-Gravendeel 

Ontwerpwijzigingsplan ‘Strijenseweg 143 ‘s-Gravendeel’ 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij het ontwerp  wijzigingsplan 
‘Strijenseweg 143 ‘s-Gravendeel’ met bijbehorende 
stukken ter inzage legt. 

Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Dit wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de 
bestemming van het perceel Strijenseweg 143 in 
‘s-Gravendeel. Het perceel heeft nu een agrarische 
bestemming met een agrarisch bouwvlak. Door de 
bestemming te wijzigen naar ‘Wonen verspreide 
woningen’ en ‘Agrarisch met waarden’ zonder bouwvlak 
maken wij het bewonen van de boerderij als 
burgerwoning mogelijk. 

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Strijenseweg 143 
‘s-Gravendeel’ en alle bijlagen liggen met ingang van 
donderdag 19 mei tot en met woensdag 29 juni 2022 ter 
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: 
NL.IMRO.1963.WPStrijwg143SGD21-ON01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met Martina Koster van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 – 647 10 17. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 

liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet 
mogelijk. 

Uw zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kunt u 
indienen bij het college van B&W van gemeente 
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, 
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan 
Strijenseweg 143 ‘s-Gravendeel’.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of heeft 
u vragen over het ontwerp wijzigingsplan? Neem dan 
contact op met Martina Koster van het team Omgeving 
via telefoonnummer 088 – 647 10 17 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl.  

Heinenoord  

Realisatie gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken te realiseren tegenover de woning aan de 
Wilhelminastraat 1 in Heinenoord.

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.

Oud-Beijerland 

Realisatie gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken te realiseren schuin tegenover de woning aan 
de Oostkade 22 in Oud-Beijerland. 

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.



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 besluit de gemeenteraad 
op 24 mei? Kijk mee!
Stemt de raad in met de subsidieverordening voor 2022? 
En met het reserveren van een bedrag op de begroting 
voor leefgeld voor Oekraïense ontheemden? Dit en meer 
staat dinsdagavond 24 mei op de agenda van de raad. 
Kijkt u mee? 

Opvang vluchtelingen Oekraïne in Hoeksche Waard
Sinds 29 maart vangt de gemeente vluchtelingen op in 
het voormalige gemeentehuis in Piershil. Ook worden 
Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij familie of 
gastgezinnen in de Hoeksche Waard. Ondertussen wordt 
er hard gewerkt aan onderwijs en dagbesteding. 

De Nederlandse regering heeft bepaald dat Oekraïense 
vluchtelingen leefgeld krijgen voor hun levensonderhoud 
hier in Nederland en zal die kosten betalen. Omdat de 
gemeente zo snel mogelijk de uitbetaling wil regelen, 
wordt de gemeenteraad gevraagd om een bedrag  van  
€ 373.500,- ‘voor te schieten’. De gemeente is al 
begonnen met het uitkeren van leefgeld. 

Vergadering bijwonen? Welkom!
Volg de vergadering op dinsdag 24 mei 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. 

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 24 mei 2022.

Nieuw-Beijerland 

Ontwerp omgevingsvergunning Dorpsgaard 24-26 Nieuw-Beijerland (kavel 5)

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij de ontwerp omgevingsvergunning 
voor het perceel Dorpsgaard 24-26 in Nieuw-Beijerland 
met bijbehorende stukken ter inzage legt. 

Inhoud en doel van de ontwerp omgevingsvergunning
Wij ontvingen een aanvraag omgevingsvergunning voor 
het splitsen van een woonperceel in het project 
‘Dorpsgaard’ in Nieuw-Beijerland voor het realiseren van 
2 geschakelde woningen (inclusief een mantelzorgunit). 
Om mee te werken aan de aanvraag moeten wij afwijken 
van het bestemmingsplan.

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning voor Dorpsgaard 
24-26 Nieuw-Beijerland (kavel 5) en alle bijlagen liggen 
met ingang van donderdag 19 mei tot en met woensdag 

29 juni 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: 
NL.IMRO.1963.OVDorpsgaard5NB22-ON01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met Misja Maes van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 – 647 17 09 of via team 
vergunningen Wabo. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet 
mogelijk. 

Uw zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning 
kunt u indienen bij het college van B&W van de gemeente 

Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, 
onder vermelding van ‘ontwerp omgevingsvergunning 
Dorpsgaard 24-26 Nieuw-Beijerland. 

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

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of heeft 
u vragen over de ontwerp omgevingsvergunning? Neem 
dan contact op met Misja Maes van het team Omgeving 
via telefoonnummer 088 – 647 17 09, via e-mail 
ro@gemeentehw.nl of met team vergunningen Wabo.  

Ingetrokken verkeersbesluit

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten het verkeersbesluit ‘Reserveren 
parkeerplekken voor opladen elektrische voertuigen 
Hofstede in Puttershoek’ in te trekken. Dit werd 22 
december 2021 gepubliceerd in het Kompas en het 

Digitaal Gemeenteblad (nummer 467159).

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.

Puttershoek 


