
Nieuws uit de gemeente
Week 22 | 1 juni 2022

     
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 Gezondheid 
& Informele Zorg / 
Aandachtsgebied 
Maatschappelijke 
Ondersteuning (24 uur)

  Adviseur Omgeving & 
Erfgoed (36 uur)

  Adviseur Opvoeden 
& Opgroeien/
aandachtsgebied lokaal 
jongerenbeleid en 
participatie (24-32 uur)

  Beheerder/
werkvoorbereider 
openbare verlichting  
(36 uur)

  Beleidsmedewerker 
Verkeer (36 uur)

  HR adviseur (32-36 uur)

  Inkoper aanbestedingen 
openbare ruimte (36 uur)

  Klantmanager werk voor 
statushouders (24-36 uur)

  Klantmanager werk/
Sociaal Medische Zaken 
(32-36 uur)

 �Medewerker�Frontoffice�
Burgerzaken (24 uur)

  Medewerker Integrale 
Veiligheid / taakaccent 
crisisbeheersing (36 uur) 

  Medewerker Interne 
Controle (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!

Word jij
mijn nieuwe

collega?

Uitnodiging
Afscheid wethouder Huibert Steen Vrijdag 10 juni

van 16.00 tot 
18.00 uur

Sportlaan 22 in 
Maasdam

Na 3,5 jaar wethouderschap zet wethouder Steen zijn politieke carrière 
voort als raadslid van gemeente Hoeksche Waard.  Al in 2002 begon hij 
als burgerraadslid voor gemeente Oud-Beijerland en daarna volgden 
diverse jaren als raadslid voor gemeente Binnenmaas. Vanaf de herindeling 
in 2019 heeft Huibert Steen zich 3,5 jaar ingezet als wethouder van 
gemeente Hoeksche Waard. Na al deze jaren van volledige inzet voor 
samenleving en politiek, stellen we iedereen in de gelegenheid om 
hem te bedanken voor zijn inzet. 
 
We nodigen u daarom van harte uit voor de afscheidsreceptie op 
vrijdag 10 juni aanstaande van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis 
in Maasdam, Sportlaan 22. Rond 17.00 uur is het officiële gedeelte met 
toespraken.
 
Graag tot ziens op vrijdag 10 juni aanstaande!

 
Wethouder Piet van Leenen neemt gelijktijdig afscheid



Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard 

Inzendingen Duurzaamheidsprijs 2022

Voor de Duurzaamheidsprijs 2022 ontvingen wij in de 
periode van 1 november 2021 tot en met 28 februari 
2022 11 inzendingen. 10 inzendingen konden helaas 
niet genomineerd worden voor de Duurzaamheidsprijs 
2022. De prijs (een bedrag van € 10.000,-) is bedoeld om 
het ingezonden idee daadwerkelijk zelf (eventueel met 
anderen) uit te voeren. Een deel van de inzendingen 
betrof ideeën die niet door de inzender zelf uitgevoerd 
kon worden. Bij een deel ontbrak de onderbouwing hoe 

het geld besteed zou gaan worden. Met 1 inzender is 
de jury in gesprek. Deze inzender kwam met een goed 
idee en een onderbouwing maar deze was nog niet 
volledig. Eind juni maken we bekend of deze inzender 
de Duurzaamheidsprijs wint of dat er deze ronde helaas 
geen winnaar uit de bus komt. Lees meer informatie op 
de pagina over de Duurzaamheidsprijs 
www.gemeentehw.nl/duurzaamheidsprijs. 

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Numansdorp 

Vernieuwde wandelpad in gebruik genomen

Onlangs werden in Numansdorp de werkzaamheden aan 
het vernieuwde wandelpad naar het Numansdorpse Bos 
afgerond. Wethouder Openbare Ruimte Harry van 
Waveren bekeek vrijdag het resultaat en maakte een 
wandelingetje met een aantal Numansdorpers dat zich 
bijzonder heeft ingezet om het pad te behouden. “Begin 
2021 wisselde de grond waarop het oude wandelpad lag 

van eigenaar. Gelukkig konden we aangrenzende grond 
kopen en zo het pad – in aangepaste vorm – behouden 
voor het dorp. Met dank aan NSVV konden wandelaars 
gedurende de werkzaamheden gebruikmaken van een 
tijdelijke route via het terrein van de voetbalvereniging. 
Alles bij elkaar een mooie samenwerking voor en door 
Numansdorpers!”

Uitnodiging
Afscheid wethouder Piet van Leenen

Na ruim 20 jaar raadslidmaatschap en bijna 8 jaar wethouderschap neemt 
Piet van Leenen afscheid van zijn politieke carrière. Deze begon in 1982 bij 
gemeente Oud-Beijerland als raadslid. Vanaf medio 2015 was hij wethouder 
van Oud-Beijerland. Vervolgens heeft Piet van Leenen zich vanaf 2019 
3,5 jaar ingezet als wethouder van gemeente Hoeksche Waard. Na al deze 
jaren van volledige inzet voor samenleving en politiek, stellen we iedereen 
in de gelegenheid om hem te bedanken voor zijn inzet. 
 
We nodigen u daarom van harte uit voor de afscheidsreceptie op 
vrijdag 10 juni aanstaande van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis 
in Maasdam, Sportlaan 22. Rond 17.00 uur is het officiële gedeelte 
met toespraken.
 
Graag tot ziens op vrijdag 10 juni aanstaande!
 
 
Wethouder Huibert Steen neemt gelijktijdig afscheid

Vrijdag 10 juni
van 16.00 tot 

18.00 uur

Sportlaan 22 in 
Maasdam



Oud-Beijerland 

Puttershoek 

Feestelijke opening Boezem & Co

Op zaterdag 28 mei was het feest bij Boezem & Co in 
Oud-Beijerland. Door corona was de officiële opening al 
een paar keer uitgesteld, maar nu was het eindelijk dan 
toch zover! Wethouders Joanne Blaak-van de Lagemaat 
en Piet van Leenen speelden samen met een cliënt van 
Gemiva en een kindje van Kivido het spel 4 op een rij. En 
daarmee werd het gebouw na lang wachten officieel 
geopend.
 
Het multifunctionele gebouw ligt tussen de 
kinderboerderij De Boezemvriend en de speeltuin 
Speelvlucht in. Voor bezoekers is er veel te doen.
 
Multifunctionele ontmoetingsplek
Verschillende organisaties hebben in Boezem & Co een 
plek: dagbesteding van Pameijer en Gemiva-SGV, 
Odensehuis Hoeksche Waard, Kivido BV, Fotoclub 
Hoeksche Waard, Toneelgroep Mask, 

Hengelsportvereniging Hoeksche Waard, Kinderboerderij 
Boezemvriend, Speeltuinvereniging Speelvlucht en 
Welzijn Hoeksche Waard. Het sociale café in het gebouw 
wordt gerund door cliënten van Gemiva en Pameijer en is 
een centrale ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Iedereen kan hier terecht voor een kop koffie of thee.
 
Schoolvoorbeeld circulair bouwen
Het pand is ook een bijzonder gebouw. Het is het vierde 
volledig circulair gebouwde project van Nederland. 
Circulair bouwen betekent dat er zoveel mogelijk 
gebouwd wordt met materialen die worden hergebruikt 
en zo min mogelijk met nieuw materiaal. En niet alleen 
op het gebruik van materiaal is gelet, ook besparing op 
transport en inzet van medewerkers met een afstand tot 
de arbeidsmarkt vallen hieronder. Verder is het gebouw 
demontabel waardoor alle materialen nogmaals gebruikt 
kunnen worden.

Inloopavond Laning 1 Puttershoek

Op de plek van het oude ‘t Huys te Hoecke aan de Laning 
is nieuwbouw gepland van 72 appartementen. Gemeente 
Hoeksche Waard en HW Wonen nodigen u 
donderdagavond 9 juni uit voor een inloopavond in de 
Kees Verkerkhal over de voorlopige plannen voor dit 
gebied. De plannen voor het bouwen van 72 
appartementen staan in het stedenbouwkundig plan dat 

we u graag tijdens deze informatiebijeenkomst laten 
zien.

Meld u aan vóór woensdag 8 juni
Bent u benieuwd naar de stedenbouwkundige invulling 
van het gebied en/of heeft u vragen of ideeën? Meld u 
dan aan voor de inloopavond. De avond start om 19.00 

uur. Om piekdrukte te voorkomen en ervoor te zorgen 
dat er voldoende ruimte en tijd is voor uw vragen, is 
aanmelden via de website 
www.gemeentehw.nl/inschrijven noodzakelijk. Hier kunt 
u kiezen uit verschillende tijdsblokken. Zorg dat u zich op 
tijd aanmeldt want per tijdsblok geldt vol is vol. Als een 
tijdsblok vol is, is deze niet meer te zien op de site.

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

25-05-2022 Het bouwen van een woning - Bij de 
Watertoren III kavel 6 in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/150655)

Klaaswaal

23-05-2022 Het plaatsen van zonnepanelen - 
Bommelskoussedijk 52 in Klaaswaal. 
(Z/22/150135)

Mijnsheerenland

22-05-2022 Het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak (flits) - Dirk Koyckpad 7 in 
Mijnsheerenland. (Z/22/149932)

Mookhoek

25-05-2022 Het bouwen van een woning - Mookhoek 5 in 
Mookhoek. (Z/22/150634)

Nieuw-Beijerland

24-05-2022 Het bouwen van een woning - Sectie C nr. 2116 
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/150383)

Numansdorp

25-05-2022 Het bouwen van een woning - 
Ambachtsheerenlaan 1 in Numansdorp. 
(Z/22/150665)

25-05-2022 Het bouwen van een woning - Heuvelstee 6 in 
Numansdorp. (Z/22/150604)

26-05-2022 Het tijdelijk plaatsen van een stacaravan 
-  Ambachtsheerenlaan 1 in Numansdorp. 
(Z/22/150678)

Oud-Beijerland

20-05-2022 Het realiseren van een dakopbouw verhoogde 
nok - Asterstraat 11 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/149891)

23-05-2022 Het plaatsen van een aanbouw (flits) 
- Strienemonde 1 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/150039)

23-05-2022 Het vervangen van handelsreclame en het 
plaatsen van een deur - Oost-Voorstraat 41 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/150053)

23-05-2022 Melding vervangen kozijnen - Viool 13 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/150186)

25-05-2022 Het plaatsen van een dakkapel - Karrespoor 35 
in Oud-Beijerland. (Z/22/150635)

Strijen

27-05-2022 Het uitbreiden van de constructie - Waleweg 6 
in Strijen. (Z/22/150697)

Zuid-Beijerland

23-05-2022 Het stallen en verkopen van auto’s - De Leeuw 
kavel Sectie K 472, 473 in Zuid-Beijerland. 
(Z/22/149954)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

23-05-2022 Het bouwen van een schakelstation - Tunnelpad 
2 in Heinenoord. (Z/22/137142)

23-05-2022 Het vergroten van een dakkapel - 
Wilhelminastraat 3 in Heinenoord. 
(Z/22/142740)

Mijnsheerenland

23-05-2022 Het wijzigen van de kozijnen aan de voorkant 
en linker zijgevel - Wilhelminastraat 7 in 
Mijnsheerenland. (Z/22/143285)

Nieuw-Beijerland

27-05-2022 Het plaatsen van een tijdelijke 
mantelzorgwoning - Kreekkant 5 in  
Nieuw-Beijerland. (Z/22/146484)

Numansdorp

23-05-2022 Het bouwen van een woning - Fortlaan 39 in 
Numansdorp. (Z/22/140171)

23-05-2022 Het herstellen van de fundering - Schuringsedijk 
150 in Numansdorp. (Z/22/141473)

Oud-Beijerland

24-05-2022 Het plaatsen van een aanbouw (flits) 
- Strienemonde 1 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/150039)

24-05-2022 Het realiseren van een doorgang in de muur 
- Aert van Nesstraat 17 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/145062)

27-05-2022 Het plaatsen van een dakopbouw - 
Evertsenstraat 7 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/138436)

27-05-2022 Het splitsen van het pand - Oostdijk 13 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/139863)

Piershil

27-05-2022 Het realiseren van een nieuwbouw loods - 
Steegjesdijk 6 in Piershil. (Z/22/141004)

Puttershoek

24-05-2022 Het realiseren van een dakopbouw - Nassaulaan 
13 in Puttershoek. (Z/22/141022)

Geweigerde omgevingsvergunningen  

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

25-05-2022 Het tijdelijk plaatsen van een stacaravan - 
Oud-Cromstrijensedijk WZ 73a in Klaaswaal. 
(Z/22/145536)

 



Verleende vergunning brandveilig gebruik 

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

23-05-2022 Vergunning brandveilig gebruik - Berkenlaan 16 
in Klaaswaal. (Ontwerpbesluit) (Z/22/128549)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

24-05-2022 Exploitatievergunning voor Café ‘t Tonnetje B.V. 
aan de Havenstraat 20 in Numansdorp.

25-05-2022 Evenementenvergunning voor de Nautische 
dagen en Elvisdag in Numansdorp op:  
• Donderdag 26 mei 2022 van 12.00 tot 23.00 
uur 
• Vrijdag 27 mei 2022 van 20.00 tot 24.00 uur 
• Zaterdag 28 mei 2022 van 12.00 tot 01.00 uur 
in de Dorpshaven in Numansdorp.

25-05-2022 Evenementenvergunning voor de Nautische 
dag (Braderie en Kermis) in Numansdorp op 
zaterdag 28 mei 2022 van 8.00 tot en met 
18.00 uur in de Voorstraat, Burgmeester de 
Zeeuwstraat en Flohilplein in Numansdorp.

27-05-2022 Gewijzigde tijdelijke standplaatsvergunning 
voor het plaatsen van een mobiel 
onderzoekscentrum t.b.v. borstkanker 
gedurende de periode van woensdag 8 juni 
tot en met woensdag 31 augustus 2022 op 
het terrein van Karwei aan de Voltastraat 1 in 
Numansdorp.

Oud-Beijerland

23-05-2022 Tijdelijke standplaatsvergunning van 11.00 
tot 18.00 uur voor het plaatsen van 2 
informatiebussen over glasvezel. Van dinsdag 
5 juli tot en met zaterdag 9 juli 2002 op de 
Scheepmakershaven in Oud-Beijerland.

27-05-2022 Evenementenvergunning voor het uitzwaaien 
en toezingen van deelnemers Roparun op 
maandag 6 juni 2022 van 8.30 tot 16.00 uur op 
de hoek/eind Albert Einsteinstraat in  
Oud-Beijerland.

Puttershoek

23-05-2022 Tijdelijke standplaatsvergunning van 11.00 tot 
18.00 uur voor het plaatsen van 2 
informatiebussen over glasvezel. Op dinsdag 21 
en woensdag 22 juni 2022 op het Oranjeplein 
Puttershoek. Van donderdag 23 tot en met 
zaterdag 25 juni 2022 op het parkeerterrein van 
ijsbaan Kees Verkerk (Sportlaan 4) in 
Puttershoek.

Strijen

23-05-2022 Collectevergunning voor het afleveren van 
eerder bestelde stroopwafels, waarbij de 
opbrengst ten goede komt aan de Zwem 
Vereniging Strijen. De bestelde stroopwafels 
worden aan huis tussen maandag 13 en vrijdag 
17 juni 2022 afgeleverd in Strijen.

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

24-05-2022 Aanwezigheidsvergunning voor 2 
kansspelautomaten aan Café ‘t Tonnetje B.V. 
aan de Havenstraat 20 in Numansdorp.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

24-05-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
zwak alcoholische dranken te schenken tijdens 
de Nautische Dag op zaterdag 28 mei 2022 
van 12.00 tot 22.00 uur bij Cafetaria ‘t Pandje 
aan de Burgemeester de Zeeuwstraat 4 in 
Numansdorp.

24-05-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet 
om zwak alcoholische dranken te schenken 
tijdens de Nautische Dag op zaterdag 28 mei 
2022 tussen 12.00 en 20.00 uur en tijdens de 
Paardenmarkt op woensdag 8 juni 2022 tussen 
12.00 en 20.00 uur bij Cafetaria Taba Big Snack 
aan de Burgemeester de Zeeuwstraat 1 in 
Numansdorp.

24-05-2022 Alcoholwetvergunning voor Café ‘t Tonnetje 
B.V. aan de Havenstaat 20 in Numansdorp.

Oud-Beijerland 

24-05-2022 Alcoholwetvergunning voor Stichting 
Bibliotheek Hoeksche Waard voor de horeca- 
inrichting aan de Waterstal 1 in  
Oud-Beijerland.

27-05-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
zwak alcoholische dranken te schenken tijdens 
het evenement uitzwaaien en toezingen 
deelnemers Roparun op maandag 6 juni 2022 in 
Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen  

Datu 
verlenging 

Zakelijke inhoud

Goudswaard

26-05-2022 Het realiseren van tijdelijke bedrijfsbebouwing 
(15 jaar) - achter Nieuwendijk 23 in 
Goudswaard. De beslistermijn wordt met 6 
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
12-07-2022. (Z/22/139754)

Maasdam

24-05-2022 Het plaatsen van 2 lichtmasten op veld 5 - 
Sportlaan 30 in Maasdam. De beslistermijn 
wordt met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 
2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 05-07-2022. (Z/22/141001)

Puttershoek

25-05-2022 Het bouwen van 17 nieuwbouwwoningen - 
Kadastrale sectie C perceelnr. 2477 Waterborg 
in Puttershoek. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
22-07-2022. (Z/22/144092)

Overzicht collecte(s) komende periode(s) 

Datum 
Collecte

Naam organisatie

06-06 tot en 
met 11-06-2022

Epilepsiefonds in alle dorpen van gemeente 
Hoeksche Waard.

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

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

Klaaswaal

25-05-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Voorstraat 49-49a 
in Klaaswaal. (Z/22/150495)

Nieuw-Beijerland

23-05-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - van 
Oldenbarneveldstraat 24 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/150144)

Oud-Beijerland

27-05-2022 Het slopen van het bedrijfspand - Ooststraat 18 
in Oud-Beijerland. (Z/22/150817)

Oud-Beijerland 

Voornemen tot verkoop van gronden gelegen aan de Burgemeester de Vries Broekmanlaan te 
Oud-Beijerland
Aanleiding
Vanwege het gelijkheidsbeginsel -dat strekt tot het 
bieden van gelijke kansen- moet de overheid bij het 
voornemen tot verkoop van een schaarse onroerende 
zaak via een selectieprocedure ruimte bieden aan 
(potentiële) gegadigden om mee te dingen. Dit kan 
achterwege blijven als bij voorbaat vaststaat of 
redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond 
van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts 1 
serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de 
aankoop. In dat geval moet het voornemen tot de 
een-op-een verkoop wel (gemotiveerd) bekend worden 
gemaakt.
In deze bekendmaking doet de gemeente Hoeksche 
Waard een beroep op de uitzonderingsregel en wordt 
gemotiveerd waarom het voornemen bestaat de 
gemeentelijke gronden binnen het project Gorzenpark 
een-op-een te verkopen aan de ontwikkelaar.

Project Gorzenpark
Het projectgebied is gelegen aan Burgemeester De Vries 
Broekmanlaan. Het perceel grond dat in eigendom is van 
gemeente Hoeksche Waard sluit aan op het perceel van 
de ontwikkelaar BO VGO III B.V.. Om te komen tot een 
ruimtelijke en functionele samenhangende ontwikkeling 
is het nodig dat de gronden worden ingebracht.  Het 
project ziet op woningbouw.

Voornemen
Gemeente Hoeksche Waard heeft het voornemen om het 
perceel, kadastraal bekend als gemeente Oud Beijerland, 
sectie A, nummer 1498 (gedeeltelijk), gelegen aan de 
Burgemeester De Vries Broekmanlaan te Oud-Beijerland 
te verkopen aan BO VGO III B.V. De gemeente is 
faciliterend in deze ontwikkeling. Dat wil zeggen dat zij 
niet actief de grondexploitatie gaat voeren, maar bereid 
is deze gronden in haar bezit, die nodig zijn voor de 
planontwikkeling, te verkopen aan de initiatiefnemer.

Motivering grondverkoop
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard zijn 
van mening dat slechts 1 serieuze gegadigde in 
aanmerking komt voor de aankoop van de gemeentelijke 
projectgronden. De gemeente acht de voorgenomen 
een-op-een verkoop aan BO VGO III B.V., zonder 
selectieprocedure, toelaatbaar om de volgende redenen:
• De koper/ ontwikkelaar heeft voor eigen rekening en 

risico een grondpositie binnen het plangebied;
• De koper/ontwikkelaar heeft voor eigen rekening en 

risico onderzoeken en plannen uitgewerkt om te 
komen tot een goede ruimtelijke ordening;

• De gemeentegrond is door haar ligging benodigd om 
een integrale en samenhangende 
woningbouwontwikkeling, volgens de beoogde 
stedenbouwkundige opzet en met een 

programmatische samenhang, te kunnen 
bewerkstelligen;

• Het plan waarvoor de verkoop noodzakelijk is, voorziet 
in een woningbehoefte in het goedkope, middeldure 
en dure segment, waaronder seniorenwoningen;

• De verkoopprijs van de gronden is marktconform.

Reageren
Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen 
zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb 
worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet 
kunnen verenigen met de voorgenomen grondverkoop 
en merkt u zichzelf aan als belanghebbende (te weten: 
een gekwalificeerde gegadigde partij die beschikt over 
de bovengenoemde potenties om het in hoofdlijnen 
geschetste project zelfstandig in ontwikkeling, realisatie 
en exploitatie te nemen), dan dient u dat kenbaar te 
maken binnen een termijn van 14 dagen na publicatie van 
deze bekendmaking. Deze termijn merken wij aan als 
vervaltermijn.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met Mariëlle de Gelder-Zaanen, projectleider 
Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer  
088 – 647 14 14



Nieuws uit de gemeenteraad

Wat vindt de raad van de plannen van het college? Kijk dinsdag 7 juni mee!

Deze vergadering staat vooral in het teken van de 
gemeenschappelijke regelingen. Dat zijn 
samenwerkingsverbanden van meerdere gemeenten die 
samen een bepaalde taak (laten) uitvoeren. 
De Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst, de Dienst 
Gezondheid en Jeugd en het Tunnelschap (de Kiltunnel) 
hebben hun jaarrekeningen en begrotingen voor 2023 
voorgelegd aan de gemeenteraad.  
De raad zal deze bespreken en een zienswijze daarop 
geven. De verordening op de bedrijveninvesteringszone 
De Bosschen te Oud-Beijerland heeft een herziening 
nodig. Ook deze staat op de agenda. Tenslotte spreekt 
de raad ook over het bestemmingsplan Blaaksedijk Oost 
55 te Heinenoord. Een ruimtelijke kwaliteitsverbetering 
ontstaat door het toepassen van de Ruimte voor Ruimte 
regeling waarbij er een passende invulling wordt 
gerealiseerd voor het perceel Blaaksedijk Oost 55 
Heinenoord: het bedrijf gaat daar weg en er komen 2 
woningen voor in de plaats. Dinsdagavond 7 juni spreekt 
de raad over deze voorstellen van het college. De 
vergadering start om 19.30 uur. 

Vergadering bijwonen? Welkom!
Volg de vergadering op dinsdagavond 7 juni 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 7 juni 2022.

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

Strijen 

Vooraankondiging voorbereiden bestemmingsplan ’Land van Essche III Strijen’

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het bestemmingsplan ’Land van Essche 
III Strijen’ wordt voorbereid (artikel 1.3.1 Besluit 
ruimtelijke ordening).

Het bestemmingsplan maakt het ontwikkelen van een 
nieuw te bouwen woongebied ’Land van Essche III’ in 
Strijen mogelijk. Deze nieuwbouwwijk ligt tussen de 
bestaande bebouwing van Strijen en de Randweg. De 
uitbreiding betreft de bouw van 155 woningen.  

Deze bekendmaking is alleen een vooraankondiging
Het is op dit moment nog niet mogelijk om zienswijzen 
tegen het op te stellen bestemmingsplan naar voren te 
brengen. Deze mogelijkheid bestaat pas later in de 
procedure. Ook worden onafhankelijke instanties nu nog 
niet in de gelegenheid gesteld om een advies uit te 
brengen. 

Als het bestemmingsplan in ontwerp gereed is, maken wij 
dat bekend in de gemeenterubriek in ‘Het Kompas’ en in 

het Gemeenteblad. Daarbij informeren wij u over het ter 
inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan en de 
mogelijkheden voor het indienen van een zienswijze. 

Heeft u vragen over deze publicatie? 
Neem dan contact op met Arianne Rotscheid via 
telefoonnummer 088 - 647 12 28 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl.

Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Beneden Oostdijk 18 in 
Oud-Beijerland 
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 13 mei 2022 een melding in het 
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het veranderen van het 

tankstation gelegen aan de Beneden Oostdijk 18 te 
Oud-Beijerland. De wijziging betreft het toevoegen van 
een laadvoorziening voor elektrische voertuigen. Deze 
melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-22-408866.

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


