Nieuws uit de gemeente
Week 21 | 25 mei 2022

Kom werken bij gemeente 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?

Word jij
mijn nieuwe
collega?

	
Adviseur Gezondheid &

Informele Zorg/aandachts
gebied Maatschappelijke
ondersteuning (24 uur)

	
Adviseur Omgeving &
Erfgoed (36 uur)
	
Adviseur Opvoeden &

Opgroeien/aandachts
gebied lokaal jongeren
beleid en participatie
(24-32 uur)

	
Beheerder/

werkvoorbereider
openbare verlichting

(36 uur)

	
Beleidsmedewerker
Verkeer (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!

HR adviseur (36 uur)

	
Medewerker Interne
Controle (36 uur)

	
Inkoper aanbestedingen
openbare ruimte (36 uur)

	
Specialist Water &
Riolering (36 uur)

	
Klantmanager Werk voor
statushouders (24-36 uur)

	
Startersfunctie

	
Klantmanager Werk/Soci

aal medische zaken
(32-36 uur)

	
Medewerker Frontoffice
burgerzaken (24 uur)
	
Medewerker Integrale

Veiligheid/taakaccent
crisisbeheersing (36 uur)

Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening

(32-36 uur)

	
Toezichthouder Bouw &

Ruimtelijke Ordening

(36 uur)

	
Meewerk- en/of

afstudeerstage
Toezichthouder Bouw en
Ruimtelijke Ordening

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
Doe mee aan de isolatie- en glasactie! En woon energiezuinig en comfortabel
Steeds meer woningeigenaren kiezen ervoor om hun woning te isoleren. Zeker nu de
gasprijzen stijgen. Met de isolatie- en glasactie isoleert u uw vloer, bodem of gevel of
vervangt u uw huidige (enkel)glas voor HR++ glas. Daardoor blijft uw woning warm in
de winter en koel in de zomer. Ook woont u prettiger, verbruikt u minder energie,
bespaart u zo op uw energierekening en helpt u het klimaat.
Meer weten? Kom naar de online informatieavond!
Tijdens de online informatiebijeenkomst op woensdag 8 juni van 19.30 tot 20.30 uur
hoort u meer over de isolatie- en glasactie. Ook krijgt u informatie over mogelijke
subsidies en leningen. Gemeente Hoeksche Waard, het Regionaal Energieloket en de
isolatie- en glasbedrijven zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Meld u aan
voor het webinar via www.regionaalenergieloket.nl/acties.
Het voorwerk is gedaan, u ontvangt een scherp aanbod
Voor de isolatieactie kunt u zich nu al inschrijven. Voor de glasactie kan dit na het
webinar. Inschrijven voor beide acties kan vervolgens tot 8 juli via
www.regionaalenergieloket.nl/acties. Het Regionaal Energieloket heeft voor u het

voorwerk gedaan en ervaren bedrijven uit de regio geselecteerd. Doordat meerdere
woningen in de Hoeksche Waard in korte tijd geïsoleerd worden, kunnen de bedrijven
slim werken en een goede prijs-kwaliteit bieden. Nadat u zich heeft ingeschreven
neemt het isolatie- en/of glasbedrijf contact met u op voor een afspraak, kijkt of uw
woning geschikt is voor isolatie
en maakt een vrijblijvende
offerte. U beslist zelf of u van
het aanbod gebruik wilt maken.
Woont u in een monumentaal
pand of beschermd
dorpsgezicht en wilt u
meedoen met de isolatie- en/of
glasactie? Neem dan contact op
met de gemeente over de
mogelijkheden via
info@gemeentehw.nl.

Verenigingen: vergeet niet uw subsidieaanvraag in te dienen voor 1 juni
Verenigingen voor onder andere kunst en cultuur, sport, scouting en
Oranjeverenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor 1 of meerdere jaren. Dit kan

tot woensdag 1 juni. Meer weten? Kijk dan op de website van de gemeente
www.gemeentehw.nl / Direct regelen / Belastingen & Subsidies.

Regionale Ouderavond ‘Goed Gesprek’ NIX18
Iedereen heeft wat aan een Goed Gesprek, zowel jong als oud. De puberteit is niet de makkelijkste tijd voor jongeren, ook niet voor hun ouders.
Jongeren zijn vooral bezig met hun eigen grenzen te ontdekken. Door het gesprek aan te gaan met uw kind en regels te stellen, kunt u voorkomen dat
uw zoon of dochter begint met drinken en roken. Maar hoe doet u dat? Hoe om te gaan met het regels stellen bij de aankomende examenfeestjes en
festivals deze zomer? Doe mee met de online ouderavond op dinsdagavond 7 juni om 20.00 uur. Leer meer over het puberbrein, het voeren van een
Goed Gesprek en ervaringen van andere ouders. Kijk op www.goedgespreknix18.nl en meld u aan.

Expeditie Haringvliet: beleef de natuur en de cultuur van de Zuid-Hollandse Delta
Een dagje uit combineren met een prachtige vaartocht over het Haringvliet? Ook
deze zomer is dit weer mogelijk met Expeditie Haringvliet. In juli en augustus zijn er
voor fietsers en wandelaars vaarverbindingen naar prachtige plaatsen in de ZuidHollandse Delta.
Aan boord van het schip van Blue Amigo kunnen bezoekers met de expeditie
genieten van al het moois wat het Haringvliet te bieden heeft. De plaatsen waar het
schip aanmeert: Stellendam, Hellevoetsluis, Middelharnis, Tiengemeten, Willemstad.
Nieuw dit jaar zijn de vertrek- en eindpunten Dordrecht en Zwijndrecht.
Dagje uit
De expeditie kent een breed aanbod, er is voor ieder wat wils. Voor wie van de natuur
houdt, is dit dé manier om mooie plaatsen te bezoeken en kennis te maken met de
dieren die op en rond het Haringvliet leven. Wie meer van het shoppen is, combineert
de vaartocht bijvoorbeeld met een dagje winkelen in Hellevoetsluis. Vanaf het schip is
het mogelijk om met een treintje het centrum van Middelharnis en Sommelsdijk te
bezoeken. Ook is een bezoek aan Willemstad en de forten voor een middagje cultuur
snuiven, snel gemaakt. De expeditie biedt daarnaast ruimte voor uitjes met het hele
gezin. Zo kunnen kinderen heerlijk spelen bij de natuurspeelplaats op Tiengemeten.

Blue Amigo
De vaarverbinding over het Haringvliet is in 2016 ontstaan als activiteit van het
Droomfondsproject Haringvliet met financiële steun van de Nationale Postcode
Loterij en provincie Zuid-Holland. Sinds 2018 ligt de organisatie van de Haringvliet
Expeditie in handen van de omliggende gemeenten (Hellevoetsluis, GoereeOverflakkee, Hoeksche Waard en Moerdijk) en provincie Zuid-Holland.
Jaarlijks maken duizenden mensen gebruik van de recreatieve vaarverbinding. Dit jaar
verzorgt Blue Amigo Expeditie Haringvliet. Dit bedrijf maakt al meer dan 50 jaar veel
verbindingen over water in Nederland mogelijk. Blue Amigo is enthousiast om aan de
slag te gaan voor Expeditie Haringvliet. Het bedrijf ziet het als een kansrijke opdracht.
Het Haringvliet is namelijk een interessant gebied met aantrekkelijke bestemmingen.
Blue Amigo kijkt ernaar uit om vele fietsers en voetgangers te verwelkomen op het
schip.
Informatie vaarschema
Kijk voor meer informatie op www.expeditieharingvliet.nl. Binnenkort zal het
vaarschema voor 2022 op de website worden gepubliceerd.

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.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Numansdorp
Informatiebijeenkomst damherten Numansdorp
De provincie Zuid-Holland organiseert op donderdag 2
juni een informatiebijeenkomst over de verwilderde
damherten bij Numansdorp. De rechter heeft het afschot
van de damherten in het gebied verboden en de
provincie wil een nieuw besluit nemen over de dieren.
Tijdens de informatiebijeenkomst gaat de provincie in op
alle aspecten die hierbij een rol spelen.
Achtergrond
De afgelopen maanden is veel aandacht geweest voor de
verwilderde damherten. De provincie besloot in 2021 alle
herten te verwijderen omdat zij niet in het gebied
thuishoren en zorgen voor schade en onveilige situaties.
Animal Rights spande hierop een rechtszaak aan. De
rechter heeft vervolgens besloten dat de provincie, op

grond van het genomen besluit, de herten niet mag laten
afschieten. Daarnaast is een petitie opgesteld met de
oproep de groep herten te gaan beheren. Ook is in de
gemeenteraad een motie aangenomen de groep als
wilde herten te beschouwen, en te zorgen voor beheer
en schaderegeling.
Nieuw besluit
De provincie wil een nieuw besluit gaan nemen over de
groep herten. Om dat goed te kunnen doen organiseert
de provincie een informatiebijeenkomst voor
betrokkenen in het gebied. Tijdens de bijeenkomst is
onder meer aandacht voor de uitspraak van de rechter,
leefwijze van de damherten en verschillende mogelijke
aanpakken. Feit blijft namelijk dat de groep te groot

wordt voor het gebied waarin ze nu leven. Hoe daarmee
om te gaan? Ook hoort de provincie graag de diverse
wensen en ideeën van betrokkenen bij het gebied.
Praktische informatie
• Datum en tijd: donderdag 2 juni, 19.00 uur. Het zal
rond 20.30 uur afgelopen zijn.
• Locatie: Nationaal Landschap Centrum, Veerweg 1 in
Numansdorp
• Deelname: de provincie heeft betrokkenen
uitgenodigd. Heeft u geen uitnodiging, maar wilt u wel
aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk maandag 30
mei via zuidholland@pzh.nl. De ruimte is beperkt, bij
veel aanmeldingen zal mogelijk niet iedereen kunnen
deelnemen.

Oud-Beijerland
Bent u 65 jaar of ouder?
En maakt u gebruik van Vervoer Lokaal? Lees dan verder!
Vanwege uw leeftijd kunt u in Oud-Beijerland gebruik
maken van Vervoer Lokaal. Deze voorziening stopt vanaf
vrijdag 1 juli aanstaande.
Vervoer Lokaal stopt
In Oud-Beijerland kunnen inwoners van 65 jaar en ouder
gebruikmaken van Vervoer Lokaal. Zij reizen dan tegen
een laag tarief binnen Oud-Beijerland. Vervoer Lokaal
wordt, in opdracht van de gemeente, aangeboden door
Taxi Hoeksewaard.
Oud-Beijerland is het enige dorp in de gemeente waar dit
vervoer rijdt. Deze manier van vervoer stopt per 1 juli
aanstaande, om het vervoersaanbod in de gemeente
overal gelijk te maken. Uiteraard kunt u na 1 juli Taxi
Hoeksewaard of een ander taxibedrijf in de Hoeksche
Waard bellen voor een rit. U betaalt dan de normale
taxiprijs.
De Wielewaal start
Begin juli start De Wielewaal in Oud-Beijerland.

De Wielewaal is een initiatief van inwoners van het dorp.
U kunt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur gratis gebruikmaken van de Wielewaal in OudBeijerland. Hiermee is er straks voor de inwoners die nu
Vervoer Lokaal gebruiken op werkdagen overdag een
goed alternatief voor vervoer in het dorp.
Als u opgehaald wilt worden, belt u De Wielewaal en
spreekt u af wanneer u opgehaald en thuisgebracht wilt
worden. Bellen kan ruim van te voren, maar ook op de
dag zelf. Het telefoonnummer van De Wielewaal om een
rit te bestellen in Oud-Beijerland is op dit moment nog
niet bekend. Zodra het telefoonnummer en de precieze
startdatum bekend zijn, laten we u dit weten via deze
gemeenterubriek in het Kompas. U kunt ook kijken op de
website dewielewaalhw.nl.
Heeft u nog een kaart voor Vervoer Lokaal?
Heeft u nog een kaart voor Vervoer Lokaal, maak deze
dan voor 1 juli 2022 op. Heeft u nog volle kaarten of losse
ritbonnen over, dan kunt u deze in juli en augustus 2022

inleveren bij 1 van de onderstaande verkooppunten.
Vanaf september 2022 kan dat nog via een afspraak op
het gemeentehuis. U krijgt dan uw geld terug. De 3t
inleverpunten zijn:
• Jumbo, Koninginneplein 17
• Bruna, Molendijk 4
• Primera Jos van Andel, Beijerse Hof 15
Wmo-vervoersvoorziening
Heeft u een elektrische of niet opklapbare rolstoel, dan
kunt u helaas geen gebruik maken van de Wielewaal.
Heeft u geen eigen vervoer en kunt u dat niet zelf
regelen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het
team Wmo van de gemeente. Zij kunnen onderzoeken of
u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.
Heeft u toch nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke
werkdag bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur via
telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47. Wij helpen
u graag!

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.
Heinenoord
17-05-2022

Het wijzigen van de bestemming Goidschalxoordsedijk 21 in Heinenoord.
(Z/22/149246)

Maasdam
19-05-2022

Het plaatsen van een hekwerk - Hof van Weede
21 in Maasdam. (Z/22/149580)

Het kappen en herplanten van bomen
- Marktveld 9 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/148782)

Oud-Beijerland
13-05-2022

Het plaatsen van 2 reclameborden Donkervoortlaan 16 in Oud-Beijerland.
(Z/22/149398)

Puttershoek
19-05-2022

Het realiseren van een constructieve
aanpassing op de begane grond - Gerrit de
Voslaan 2 in Puttershoek. (Z/22/149493)

19-05-2022

Het realiseren van een dakopbouw - Eikenlaan
97 in Puttershoek. (Z/22/149486)

Verleende omgevingsvergunningen

Nieuw-Beijerland
16-05-2022

18-05-2022

Zakelijke inhoud

Het plaatsen van 3 buitenunits aan de
zijgevel - Mesdagstraat 7 in Oud-Beijerland.
(Z/22/148610)

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Goudswaard
17-05-2022

Het aanleggen van riolering en watergangen
- Kadastrale sectie E, perceelnummer 1863 in
Goudswaard. (Z/22/140839)

Heinenoord

Puttershoek

19-05-2022

Het bouwen van een uitbouw - Hofplein 28 in
Heinenoord. (Z/22/134307)

20-05-2022

Het bouwen van een warehouse en kantoor Sikkel 17 in Heinenoord. (Z/22/136759)

20-05-2022

Het gedeeltelijk verbouwen van de eerste
verdieping van zorgcentrum Zorgwaard
Korenschoof - Wouter van den Walestraat 1 in
Heinenoord. (Z/22/130897)

Klaaswaal

18-05-2022

Verzonden d.d.

Maasdam
Het vervangen van de stalen buffertank Zuivelstraat 2 in Maasdam. (Z/22/141608)

Mijnsheerenland
18-05-2022

Verzonden d.d.

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om
zwak alcoholische drank te schenken
gedurende het evenement Truckshow
Numansdorp 2022 op zaterdag 27 augustus
2022 ter hoogte van de Middelsluissedijk
Westzijde 22 in Numansdorp.

17-05-2022

Alcoholwetvergunning voor Sporthal
Cromstrijen aan de Buttervliet 3 in
Numansdorp.

Nieuw-Beijerland
Het realiseren van een woningaanbouw Langeweg 9 en 11 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/128569)

Oud-Beijerland
18-05-2022

Het realiseren van een nokverhoging door
dakopbouw - Evertsenstraat 1 in
Oud-Beijerland. (Z/22/138049)

20-05-2022

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

Westmaas
19-05-2022

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

Zuid-Beijerland
20-05-2022

Zakelijke inhoud

17-05-2022

Nieuw-Beijerland
17-05-2022

Alcoholwetvergunning voor Dorpshuis de
Swaensvoet aan het Marktveld 9 in
Nieuw-Beijerland.

Klaaswaal
17-05-2022

Alcoholwetvergunning voor Sportzaal De
Bongerd aan de Jaap Kosterstraat 4 in
Klaaswaal.

18-05-2022

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om
zwak alcoholische dranken te schenken op
maandag 6 juni 2022 tijdens het evenement
Doorkomst Roparun Klaaswaal op het adres
Voorstraat in Klaaswaal.

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

Verleende APV vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

18-05-2022

Zakelijke inhoud

Numansdorp
17-05-2022

Evenementenvergunning voor de Truckshow
Numansdorp 2022 op zaterdag 27 augustus
2022 van 08.00 tot en met 00.00 uur ter hoogte
van de Middelsluissedijk Westzijde 22 in
Numansdorp.

20-05-2022

Evenementenvergunning voor het
Buitenconcert Flohilplein op zaterdag 2 juli
2022 van 20.00 tot 22.00 uur aan het Flohilplein
in Numansdorp.

18-05-2022

Evenementenvergunning voor de doorkomst
Roparun aan de Voorstraat op maandag 6 juni
2022 van 07.00 tot 19.00 uur in Klaaswaal.

Oud-Beijerland
18-05-2022

30-05 tot en
met 04-06-2022

Prins Bernhard Cultuurfonds in alle dorpen van
gemeente Hoeksche Waard.

Besluiten
Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals hierna
genoemd, binnen 6 weken na bekendmaking aan de aanvrager een
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan (burgemeester of
het college van gemeente Hoeksche Waard) dat het besluit heeft
genomen. Het bezwaarschrift bevat de naam, het adres en het
telefoonnummer van de indiener, de datum, tegen welk besluit
bezwaar wordt gemaakt, de redenen daarvoor en de handtekening
van de indiener. Meer informatie over de behandeling van een
bezwaarschrift is te vinden op www.gemeentehw.nl. Bij spoed (als
een belanghebbende van mening is dat hij een beslissing op het
bezwaarschrift niet kan afwachten) kan een belanghebbende een
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Rotterdam. Belangrijk is dat de belanghebbende dit
alleen kan doen als hij ook bezwaar heeft ingediend. Een voorlopige
voorziening kan ook digitaal aangevraagd worden bij de genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Ingekomen sloopmeldingen
Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet
om zwak alcoholische dranken te schenken
op maandag 6 juni 2022 tijdens het
evenement Doorkomst Roparun op het adres
Westvoorstraat 22-23 in Oud-Beijerland.

Ontvangen d.d.

Alcoholwetvergunning voor MFA de Wurf aan
de Voorstraat 33 in Piershil.

Numansdorp

17-05-2022

20-05-2022

14-05-2022

Alcoholwetvergunning voor Dorpshuis Streona
aan het Stockholmplein 6 in Strijen.

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Kalesland 5 in
Heinenoord. (Z/22/149748)

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Roodborst 5 in
Numansdorp. (Z/22/148660)

Oud-Beijerland
17-05-2022

Datum
verlenging

Zakelijke inhoud

Heinenoord

Strijen

Zakelijke inhoud

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Van Ostadestraat
9 in Oud-Beijerland. (Z/22/149167)

Mijnsheerenland
17-05-2022

Evenementenvergunning voor de doorkomst
Roparun op maandag 6 juni 2022 ter hoogte
van de West-Voorstraat 22-23 van 09.00 tot
19.00 uur in Oud-Beijerland.

Naam organisatie

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de
website van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl

Beslistermijn verlengen

Klaaswaal

Datum
Collecte

Piershil
17-05-2022

Het plaatsen van een recamezuil/
vlaggenmasten - Laurens Jzn. Costerstraat 12
in Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
28-06-2022. (Z/22/140023)

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen
Numansdorp

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

18-05-2022

16-05-2022
Loterijvergunning voor het Sophia
Kinderziekenhuis Rotterdam, waarvan de
trekking plaatsvindt op zaterdag 27 augustus
2022 gedurende het evenement Truckshow
Numansdorp 2022 ter hoogte van de
Middelsluissedijk Westzijde 22 in Numansdorp.

Het bouwen van een berging/bijgebouw
- Doelweijk 2 in Nieuw-Beijerland. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 30-06-2022.
(Z/22/140572)

Oud-Beijerland

Zakelijke inhoud

Numansdorp

Het plaatsen van een dakkapel op de tweede
verdieping aan de voorzijde van de woning
- Paardebloemstraat 21 in Klaaswaal.
(Z/22/143022)

18-05-2022

17-05-2022

Wet op de Kansspelen

18-05-2022

18-05-2022

Nieuw-Beijerland
Evenementenvergunning voor de
avondvierdaagse van dinsdag 7 juni 2022 tot en
met vrijdag 10 juni in Puttershoek. Start (19.00
uur) en finish bij de ijsbaan Kees Verkerk.

Het aanleggen van padelbanen tc de
binnenmaas - Laan van Moerkerken 27b in
Mijnsheerenland. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
11-07-2022. (Z/22/140329)

‘s-Gravendeel
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Molendijk 96 in
‘s-Gravendeel
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 21 februari 2022 een melding in
het kader van activiteitenbesluit milieubeheer Molendijk
96 ’s-Gravendeel heeft ontvangen. Deze melding is

afgehandeld onder zaaknummer Z-22-404709.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit
Omgevingsbeheer, via telefoonnummer 078 - 770 85 85.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de

Mijnsheerenland
Kennisgeving beschikking Provincialeweg 43 in Mijnsheerenland
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij, op maandag 16 mei, heeft besloten
om op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en het besluit omgevingsrecht (Bor) de
eerder verleende omgevingsvergunning(en) aan EG
Services (Netherlands) B.V. ambtshalve te wijzigen. Het
betreft de locatie, zijnde een LPG tankstation, aan de
Provincialeweg 43 in Mijnsheerenland. Deze locatie is
geregistreerd onder zaaknummer Z-21-396860.

Inzage
De beschikking ligt van vrijdag 27 mei tot en met
maandag 11 juli 2022 ter inzage in het gemeentehuis in
Oud-Beijerland. Wilt u de beschikking inzien? Maak dan
vooraf een afspraak met gemeente Hoeksche Waard via
telefoonnummer 14 0186.
Beroep instellen
De aanvrager, belanghebbenden en degenen die een

zienswijze naar voren hebben gebracht tegen de
ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen
tegen deze beschikking een beroepschrift indienen
binnen 6 weken na de dag waarop deze ter inzage is
gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht
team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van een
handtekening en in elk geval bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht;
• en de gronden van het beroep.
Voor de behandeling van het beroep wordt door de
rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of
eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de

precieze voorwaarden vermeld.
Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor
het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het
indienen van een beroepschrift houdt de werking van het
besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit
besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende,
die een beroepschrift heeft ingediend, de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam, verzoeken om een voorlopige voorziening

(tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van
het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening
instellen bij genoemde rechtbank via de website
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/ Naar-de-rechter/
Rechtszaak-starten. Daarvoor is een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de
genoemde website staan de precieze voorwaarden
vermeld.

Nieuw-Beijerland
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Spuidijk 20 in NieuwBeijerland
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 4 mei 2022 een melding in het
kader van activiteitenbesluit milieubeheer Spuidijk 20
Nieuw-Beijerland heeft ontvangen. Deze melding is

afgehandeld onder zaaknummer Z-22-408413.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit
Omgevingsbeheer, via telefoonnummer 078 - 770 85 85.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de

Oud-Beijerland
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Chr. Huygensstraat 7 in
Oud-Beijerland
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 10 mei 2022 een melding in het
kader van activiteitenbesluit milieubeheer Chr.
Huygensstraat 7 Oud-Beijerland heeft ontvangen. Deze

melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-22-408692.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit
Omgevingsbeheer, via telefoonnummer 078 - 770 85 85.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de

Piershil
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Steegjesdijk 6 in Piershil
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 10 mei 2022 een melding in het
kader van activiteitenbesluit milieubeheer Steegjesdijk 6
Piershil heeft ontvangen. Deze melding is afgehandeld

onder zaaknummer Z-22-408690.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit
Omgevingsbeheer, via telefoonnummer 078 - 770 85 85.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de

Zuid-Beijerland
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Oranjeweg 52 in ZuidBeijerland
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 5 mei 2022 een melding in het
kader van activiteitenbesluit milieubeheer Oranjeweg 52
Zuid-Beijerland heeft ontvangen. Deze melding is

afgehandeld onder zaaknummer Z-22-408489.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit
Omgevingsbeheer, via telefoonnummer 078 - 770 85 85.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de

Nieuws uit de gemeenteraad
De raad luistert op 31 mei
Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad?
Bijvoorbeeld over de begroting 2023 van de Dienst
Gezondheid en Jeugd? Dat kan tijdens de beeldvormende
bijeenkomst op dinsdagavond 31 mei. De bijeenkomst is
digitaal en begint om 19.30 uur.
Op dinsdagavond 31 mei zijn inwoners, instellingen of
bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen.
Door ‘te spreken’ helpt u de gemeenteraad zich een goed

beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente
Hoeksche Waard.

agendas-en-vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 31
mei.

Op 31 mei kunt u ook uw stem laten horen over de
jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en van Wegschap
Tunnel Dordtse Kil. De gehele agenda en de stukken voor
de bijeenkomst vindt u op https://www.gemeentehw.nl/

Begroting Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland
Zuid
De Dienst G&J is er voor de publieke gezondheid van de
inwoners van Zuid-Holland Zuid (waaronder Hoeksche
Waard), voor een Veilig Thuis en voor de gezondheid van
onze jeugd. De Dienst wil in 2023 zijn begroting nog

verhogen met 2,5%. Voor 2024 en verder verwacht de
Dienst met hetzelfde bedrag toe te kunnen als in 2023.
Het college van Hoeksche Waard wil echter dat de
begroting van de Dienst verlaagd wordt met 1% per jaar
na 2024. Het college stelt de raad voor om deze reactie
te geven aan de Dienst.
Spreken tot de raad
Wilt u spreken tot de raad? 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 spreken tot de raad over
niet-geagendeerde onderwerpen
Op de volgende 3 manieren kunt u op 31 mei uw stem
laten horen:
• U kunt rechtstreeks spreken tijdens de vergadering
vanuit huis. U heeft dan wel een Ipad, laptop of
computer nodig met camera en geluid. Verder is het
nodig om het programma Microsoft Teams te
downloaden en te installeren. Kiest u voor deze optie?
Wilt u dan uiterlijk maandag 30 mei 12.00 uur contact
opnemen met de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
• U kunt schriftelijk reageren; graag ontvangen wij uw

tekst dan uiterlijk 12.00 uur op dinsdag 31 mei via
griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en
het onderwerp waarop u inspreekt.
• U kunt spreken vanuit het gemeentehuis. We
ontvangen u graag dinsdag 31 mei om 19.30 uur op

Contactgegevens en openingstijden
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

het gemeentehuis in Oud-Beijerland. Hier wordt u
geholpen met het persoonlijk spreken tijdens de
raadsbijeenkomst. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan
uiterlijk dinsdag 31 mei 12.00 uur aan ons doorgeven
via griffie@gemeentehw.nl of via 088 - 647 18 74?

