
Nieuws uit de gemeente
Week 23 | 8 juni 2022

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard 

     
Wil jij werken in een unieke streek waarbij 
jij het verschil kan maken voor 88.000 
inwoners? Dan is gemeente Hoeksche Waard 
op zoek naar jou! Durf jij vanuit verschillende 
richtingen te kijken en wil je met jouw 
vakmanschap persoonlijke impact hebben op 
de ontwikkeling van de Hoeksche Waard? 

Kom werken bij gemeente Hoeksche Waard!

  Adviseur Gezondheid & 
Informele Zorg/aandachts-
gebied Maatschappelijke 
ondersteuning 

 (24 uur)

  Adviseur Opvoeden & Op-
groeien/aandachtsgebied 
lokaal jongerenbeleid en 
participatie 

 (24-32 uur)

  Beheerder/werkvoor-
bereider 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 Interne 
controle

 (36 uur)

  Specialist Water & 
Riolering

 (36 uur)

  Startersfunctie junior 
Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening

 (32-36 uur)

  Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening

 (36 uur)

Scan de QR- code of ga naar
www.werkenbijdehw.nl. Hier 
lees je meer over werken bij 
gemeente Hoeksche Waard en 
bekijk je al onze openstaande 
vacatures!

Uitnodiging themabijeenkomsten ‘Streekverhalen’ en ‘Agrarische geschiedenis’

Gemeente Hoeksche Waard is bezig met het opstellen van een Cultuurhistorische 
Landschapsbiografi e, oftewel het ‘levensverhaal’ van de Hoeksche Waard. Om het 
levensverhaal zo compleet mogelijk te maken gaan wij op maandag 13 en dinsdag 14 
juni graag met inwoners in gesprek. Op maandag ligt de nadruk op streekverhalen en 
op dinsdag behandelen wij de agrarische geschiedenis van de Hoeksche Waard.
Tijdens de bijeenkomst ‘Streekverhalen’ is het doel om zoveel mogelijk 
streekverhalen of veldnamen te verzamelen die een duidelijke verwijzing naar een 
historische gebeurtenis of het historische landschap bevatten. Zij vormen een mooie 
herinnering aan de geschiedenis van een gebied en helpen het besef voor deze 
historie te vergroten.

Stilstaan bij persoonlijke verhalen
De Hoeksche Waard wordt gekenmerkt door een zeer rijk agrarisch verleden, 
variërend van vlas- en suikerbietenteelt in de polders, grienden en biezen in de 

buitendijkse gebieden en fruitboomgaarden nabij de dorpen. Veel van deze 
activiteiten hebben tot recent nog plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst op 
dinsdagavond willen we uitgebreid stilstaan bij persoonlijke verhalen, hoe ging het er 
aan toe en welke sporen zien we nu nog terug in het landschap? 

Aanmelden voor de themabijeenkomsten
Beide themabijeenkomsten starten om 19.00 uur en vinden plaats in het Nationaal 
Landschap Centrum aan de Veerweg 1c in Numansdorp. De avond duurt tot ongeveer 
21.15 uur. Er is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar voor de 
themabijeenkomsten. Het is daarom noodzakelijk om u vooraf aan te melden door 
een e-mail te sturen aan ondersteuningomg@gemeentehw.nl. Bent u niet in de 
gelegenheid om de themabijeenkomst(en) bij te wonen, maar heeft u wel 
interessante verhalen of informatie die u ons zou willen meegeven? Neemt u dan 
gerust contact op met Erik van den Berg via vandenberg@cultuurland.com.

Word jij
mijn nieuwe

collega?



Begeleide wandeling Sint Anthoniepolder (ter herdenking van de Sint Elisabethsvloed)

Op zaterdagochtend 25 juni organiseert gemeente Hoeksche Waard een bijzondere 
wandeling in de Sint Anthoniepolder. Deze gratis wandeling is een kennismaking met 
de oudste polder van de Hoeksche Waard, de Sint Anthoniepolder aan de 
Binnenbedijkte Maas in Maasdam. Gidsen Willy Spaan en Johan Dam vertellen meer 
over de geschiedenis. De wandeling is ook de afsluiter van de activiteiten die 
plaatsvonden rondom de herdenking 600 jaar Sint Elisabethsvloed.

Sint Anthoniepolder bleef als enige gespaard
600 jaar geleden werd de Groote of Zuid-Hollandsche Waard verdronken door de Sint 
Elisabethsvloed. De kleine Sint Anthoniepolder bleef als enige gespaard en was het 

startpunt voor de latere vorming van de Hoeksche Waard. We herdenken dit met een 
rondje Sint Anthoniepolder. Tijdens de wandeling vertellen de gidsen meer over deze 
bijzondere geschiedenis en bezoeken we markante punten op de route. De helft van 
de route wordt gewandeld (ca. 3,5 kilometer) en de andere helft is met de bus.

Aanmelden
Deze gratis wandeling start om 9.00 uur en aanmelden is verplicht. U kunt zich 
aanmelden via de website www.visithw.nl - klik bovenaan op uitagenda. U ontvangt 
dan van binnen 2 werkdagen een bevestiging en een programma van de wandeling. 
Voor deze wandeling is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Hierbij geldt vol = vol.  

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

’s-Gravendeel Strijen 

Gratis adviesrapporten Energie besparen voor woningeigenaren 

Woont u in de Bloemenbuurt in ’s-Gravendeel of in 
Strijen? En heeft u eerder een brief ontvangen over de 
buurtactie Energiezuinig Wonen? Vorige week was de 
online informatieavond. Vanaf nu zijn de energieadviezen 
over de verschillende woningtypen in uw wijk gratis te 
downloaden van de website van het Regionaal 
Energieloket. In deze rapporten staat wat u kunt doen 
om uw type woning energiezuiniger te maken, hoeveel 

dit bespaart aan energie en kost om uit te voeren. 

Ook kunt u de opname van de online informatieavond 
van woensdag 1 juni terugkijken op de website. Tijdens 
het webinar is er onder andere informatie gegeven over 
vloer-, bodem- en gevelisolatie, isolerend HR-glas en de 
(hybride) warmtepomp. Ook zijn de verschillende 
subsidie- en financieringsmogelijkheden besproken. 

Energie besparen is altijd een goed idee. Wanneer u 
energiezuinig woont heeft u een lagere energierekening, 
meer comfort en een hogere woningwaarde. 

Kijk voor de energieadviesrapporten of het terugkijken 
van het webinar op regionaalenergieloket.nl/acties onder 
Buurtactie Energiezuinig Wonen Strijen of 
Bloemenbuurt.

Maandag 20 juni inloopbijeenkomst nieuwbouwplan ’s-Gravendeel West

Gemeente Hoeksche Waard en ’s-Gravendeel West BV 
(een samenwerking tussen de ontwikkelaars ABB 
Ontwikkeling en Stevast Baas & Groen Vastgoed BV) 
organiseren een inloopbijeenkomst over het 
nieuwbouwplan ’s-Gravendeel West. Hier komen 179 
nieuwbouwwoningen voor verschillende doelgroepen. 
Het gaat om het gebied tussen de Molendijk, de 
provinciale weg N217 en de Eerste Kruisweg. Het 
afgelopen jaar is gewerkt aan de voorbereidingen voor 
de bestemmingsplanwijziging en hierover vertellen we u 
graag meer. 

Datum    Maandag 20 juni 
Aanmelden  Via www.sgravendeel-west.nl/
  informatiebijeenkomst
Locatie   In De Barn - Molendijk 61c in 

’s-Gravendeel
Tijd  Inloop vanaf 19.00 tot 20.30 uur

Informatie delen 
Het projectteam staat deze avond ook klaar om uw 
vragen te beantwoorden. Tijdens deze avond delen we 
geen informatie over de indeling en verkoopprijzen van 
de woningen. Deze informatie delen wij in een later 
stadium met u. Tijdens deze avond is het ook mogelijk 
om mee te denken over de toekomstige straatnamen van 
de nieuwe woonbuurten. 

Lukt het u niet om bij de bijeenkomst aanwezig te 
zijn? 
De panelen die tijdens deze avond worden gebruikt, 
worden ook op de website www.sgravendeel-west.nl 
gepubliceerd. En het meedenken over de straatnamen is 
vanaf 20 juni ook mogelijk via de website.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met het projectteam via e-mail 
info@sgravendeel-west.nl. Vragen specifiek aan de 
gemeente kunt u stellen via een e-mail aan Henk 
Groeneveld (projectleider gemeente) via e-mail 
henk.groeneveld@gemeentehw.nl. 

Piershil

Uitnodiging informatieavond Tiengemetenpad fase 1b Hoeksche Waard

Plan voor tweede deel Tiengemetenpad 
Het eerste deel van het Tiengemetenpad dat is 
aangelegd is het tracé langs het Piershilse Bos en begint 
bij de Spuiweg/Spuidijk. Gemeente Hoeksche Waard 
werkt nu samen met provincie Zuid-Holland aan het 
tweede ontbrekende deel. Het betreft het deel tussen 
het al eerder aangelegde pad ter hoogte van de 
Spuiweg/Spuidijk en de Steegjesdijk in Piershil. Grenzend 
aan dit deel van het fietspad willen we een ecologische 
verbindingszone realiseren. Door het aanleggen van een 
natuurlijke oever krijgen watervogels, de noordse 
woelmuis, vlinders en libelles een verbinding met andere 
natuurgebieden.

Nieuw bestemmingsplan
Om de ontwikkeling van dit laatste deel van het fietspad 
mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. 
Het ontwerpbestemmingsplan Tiengemetenpad fase 1b 
Hoeksche Waard ligt vanaf 9 juni  tot en met 20 juli 2022 
ter inzage De officiële bekendmaking vindt u bij de 
‘Bekendmakingen’.  

Informatieavond op woensdag 15 juni
Voor omwonenden en andere geïnteresseerden 
organiseren wij samen met de provincie een 
informatieavond. Tijdens deze avond vertellen wij u 
graag meer over het Tiengemetenpad en het 
ontwerpbestemmingsplan en kunt u vragen stellen. U 

bent op woensdag 15 juni van harte welkom in 
verenigingsgebouw Rehoboth aan de Koningin 
Julianastraat 27 in Goudswaard. U kunt tussen 19.30 en 
21.00 uur binnenlopen.

Verbinding tussen stad en land
Het Tiengemetenpad is een fietspad dat de eilanden 
Tiengemeten en Voorne-Putten verbindt. Het pad loopt 
van regio Rotterdam/Den Haag, via Piershil naar de 
aanlegplaats van de pont naar Tiengemeten en zorgt op 
die manier voor de verbinding tussen stad en land. 
Fietsers fietsen straks zoveel mogelijk ongehinderd 
tussen bloemrijke bermen richting Tiengemeten.



Heinenoord  

Werkzaamheden nieuwbouwlocatie De Buitenwaard

In de week van 13 juni (week 24) vinden er 
werkzaamheden plaats voor de nieuwbouwlocatie De 
Buitenwaard aan de Tienvoet in Heinenoord. Er vindt een 
ontkoppeling van een rioolleiding plaats. Dit heeft geen 
gevolgen voor huishoudelijk gebruik van tapwater of 
sanitair van omwonenden. Omdat het 2 

achtereenvolgende dagen niet mag regenen voor de 
ontkoppeling, kan er geen exacte datum genoemd 
worden voor deze werkzaamheden. Om zo min mogelijk 
overlast te veroorzaken, worden de werkzaamheden in 
één keer afgerond tussen 6.00 uur en 2.00 de volgende 
ochtend. Concreet betekent dit dat 2 tractoren met 

giertanken ingezet worden om het gemaal op het veldje 
van de Marijkestraat leeg te pompen. Dit veroorzaakt 
enige geluidsoverlast voor de omgeving. Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Novaform door een e-mail te 
sturen naar info@novaform.nl.

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

03-06-2022 Het vergroten van het dakkapel aan de 
voorzijde - Schenkeldijk 96 in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/151924)

30-05-2022 Het isoleren van het dak aan de bovenzijde 
- Boendersweg 24 in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/151175)

31-05-2022 Het plaatsen van verdiepingsvloeren en 
gevelkozijnen - Griendweg 43a t/m 43t in 
‘s-Gravendeel. (Z/22/151314)

Mijnsheerenland

30-05-2022 Het bouwen van een woning - Wilhelminastraat 
22 in Mijnsheerenland. (Z/22/151042)

30-05-2022 Het bouwen van een woning - Wilhelminastraat 
24 in Mijnsheerenland. (Z/22/151045)

Nieuw-Beijerland

30-05-2022 Het wijzigen van het kozijn in de voorgevel 
- Sabinastraat 22 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/150974)

Numansdorp

30-05-2022 Aanleg voetpad/fietspad bij Fort Buitensluis 
- tussen Torensteelaan en Fortlaan in 
Numansdorp. (Z/22/151117)

Oud-Beijerland

29-05-2022 Het plaatsen van een houten schuur aan de 
zijkant van het huis - Tienvoet 2 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/150905)

30-05-2022 Het plaatsen van installaties op het dak - W. van 
Vlietstraat 2 in Oud-Beijerland. (Z/22/151178)

30-05-2022 Het wijzigen van installaties op het dak 
- Strienemonde 17 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/151180)

31-05-2022 Omgevingsvergunning sloop en sanering - 
Oostdijk 187 in Oud-Beijerland. (Z/22/151392)

Strijen

02-06-2022 Het plaatsen van 3 vlaggenmasten - 
Industriestraat 11, 12 in Strijen. (Z/22/151751)

Westmaas

02-06-2022 Het verbouwen van een woning - Munnikendijk 
47 in Westmaas. (Z/22/151823)

Zuid-Beijerland

02-06-2022 Het verhogen van de nok en het aanpassen 
van de kozijnen in de zij- en achtergevel 
- Schenkeldijk 42 in Zuid-Beijerland. 
(Z/22/151835)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

03-06-2022 Het wijzigen van de bestemming om horeca 
mogelijk te maken - Klaverbladstraat 3 in 
Klaaswaal. (Z/22/147052)

30-05-2022 Het verbouwen van woning - Voorstraat 35 in 
Klaaswaal. (Z/22/142974)

31-05-2022 Het verbouwen van het bedrijfspand en 
kantoor en het maken van een extra uitweg - 
Industrieweg 20 in Klaaswaal. (Z/22/128567)

Maasdam

02-06-2022 Het bouwen van een serre - Zwanegatsedijk 3 in 
Maasdam. (Z/22/143459)

Mijnsheerenland 

27-05-2022 Het gedeeltelijk vernieuwen van een bestaande 
schuur - Blaaksedijk 284 in Mijnsheerenland. 
(Z/22/138775)

Nieuw-Beijerland

02-06-2022 Het wijzigen van het kozijn in de voorgevel 
- Sabinastraat 22 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/150974)

31-05-2022 Het plaatsen van 2 tijdelijke woningen - 
Dorpsgaard 24t-26t in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/142433)

Numansdorp 

01-06-2022 Het bouwen van een nieuwbouwwoning - 
Kornet 7 in Numansdorp. (Z/22/144065)

01-06-2022 Het plaatsen van een stacaravan voor tijdelijke 
bewoning - Kornet 7t  in Numansdorp. 
(Z/22/144111)

03-06-2022 Het wijzigen van de bestemming om 
horeca mogelijk te maken - Buttervliet 3 in 
Numansdorp. (Z/22/147048)

31-05-2022 Het uitbreiden van het bedrijf met een nieuwe 
bedrijfshal met kantoor - Voltastraat 20 in 
Numansdorp. (Z/22/137088)

Oud-Beijerland

31-05-2022 Het bouwen van een woning, bijgebouw, 
zwembad en keerwand - Stougjesdijk 221 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/133383)

31-05-2022 Het plaatsen van een fietsenstalling - 
Koningsdreef 1-39 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/132188)

31-05-2022 Het wijzigen van het dak - Koninginneweg 6 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/145055)

Piershil

03-06-2022 Het wijzigen van de bestemming om horeca 
mogelijk te maken - Voorstraat 33 in Piershil. 
(Z/22/147043)

Puttershoek

02-06-2022 Het bouwen van 58 woningen en 
appartementen ‘plan Kruidhof’- Arent van 
Lierstraat 24 in Puttershoek. (Z/22/145220)

Westmaas

30-05-2022 Het bouwen van een aanbouw - Munnikendijk 
59 in Westmaas. (Z/22/142488)

31-05-2022 Het bouwen van een  schuur - Ritselaarsdijk 4 in 
Westmaas. (Z/22/146289)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

31-05-2022 Ontheffing sluitingstijd voor de vrijdag- en 
zaterdagnacht tot 3.00 uur aan Café ‘t Tonnetje 
- Havenstraat 20 in Numansdorp.

02-06-2022 Evenementenvergunning voor Dorpsfeest aan 
de Haven op dinsdag 7 en woensdag 8 juni 
2022 - tegenover Molendijk 2 in Numansdorp.

03-06-2022 Evenementenvergunning voor de 
Paardenmarkt, braderie en kermis op woensdag 
8 juni 2022 - Voorstraat, Burgemeester de 
Zeeuwstraat, Hoekstraat, Kerkstraat, Zomp, 
Flohilplein en Torenstraat in Numansdorp.

03-06-2022 Vergunning voor het innemen van een 
standplaats ten behoeve van een mobiel 
onderzoekscentrum gedurende de periode van 
woensdag 8 juni t/m woensdag 31 augustus 
2022 - Voltastraat 1 in Numansdorp.

Oud-Beijerland

30-05-2022 Evenementenvergunning voor de doorkomst 
Roparun op maandag 6 juni 2022 van 9.00 tot 
15.30 uur - Oost- en West Voorstraat in 
Oud-Beijerland. 

02-06-2022 Evenementenvergunning voor de doorkomst 
Roparun op woensdag 6 juni 2022 van 8.00 uur 
tot 16.00 uur - Langeweg locatie Schep in  
Oud-Beijerland.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

02-06-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
zwak alcoholische dranken te schenken op 
zondag 5 juni 2022 van 15.00 tot 22.00 uur, 
dinsdag 7 juni 2022 van 19.00 tot 00.00 uur, 
donderdag 16 juni 2022 van 15.00 tot 00.00 uur 
en vrijdag 17 juni 2022 van 15.00 tot 00.00 uur 
aan de Botweg 1b in Klaaswaal.

Numansdorp 

31-05-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet 
om zwak alcoholische dranken te schenken 
tijdens de Paardenmarkt op woensdag 8 juni 
2022 - Burgemeester de Zeeuwstraat 3b in 
Numansdorp.

31-05-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet 
om zwak alcoholische dranken te schenken 
tijdens de Paardenmarkt op woensdag 8 juni 
2022 - Burgemeester de Zeeuwstraat 4 in 
Numansdorp.

31-05-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
zwak alcoholische dranken te schenken tijdens 
de Paardenmarkt op woensdag 8 juni 2022 - 
Molendijk 2 in Numansdorp.

31-05-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
zwak alcoholische dranken te schenken tijdens 
de Paardenmarkt op woensdag 8 juni 2022 - 
Torenstraat 30 in Numansdorp.

02-06-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
zwak alcoholische dranken te schenken tijdens 
het Dorpsfeest aan de Haven op dinsdag 7 juni 
2022 en tijdens de Paardenmarkt op woensdag 
8 juni 2022 - Dorpshaven in Numansdorp.

03-06-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet 
om zwak alcoholische dranken te schenken 
tijdens de Paardenmarkt op woensdag 8 juni 
2022 - Burgemeester de Zeeuwstraat 45 in 
Numansdorp.



Oud-Beijerland 

31-05-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet 
om zwak alcoholische dranken te schenken 
tijdens de Doorkomst Roparun op zondag 5 en 
maandag 6 juni 2022 - Scheepmakershaven in 
Oud-Beijerland. 

Beslistermijn verlengen  

Datum 
verlenging 

Zakelijke inhoud

Numansdorp

02-06-2022 Planologische wijziging - Voorstraat 24 in 
Numansdorp. De beslistermijn wordt met 6 
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
14-07-2022. (Z/22/142543)

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum 
Collecte

Naam organisatie

Hoeksche Waard

13-06 t/m 18-
06-2022 

Rode Kruis in alle dorpen van gemeente 
Hoeksche Waard.

Strijen

13-06 t/m 17-
06-2022

Zwemvereniging Strijen het afleveren van 
eerder bestelde producten in Strijen.

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

Besluiten
Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals hierna 
genoemd, binnen 6 weken na bekendmaking aan de 

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

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

01-06-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Voorstraat 49-49a 
in Klaaswaal. (Z/22/151414)

31-05-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - 
Bommelskoussedijk 64a in Klaaswaal. 
(Z/22/151292)

Oud-Beijerland

01-06-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Aert van 
Nesstraat 3 in Oud-Beijerland. (Z/22/151413)

01-06-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Tjerk 
Hiddesplantsoen 18 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/151411)

02-06-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Croonenburgh 71 
in Oud-Beijerland. (Z/22/151688)

03-06-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Nobelstraat 18 
t/m 60 en van Linschotenplein 9 t/m 36 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/151875)

03-06-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Van 
Linschotenplein 1 t/m 8, 21, 22, 26 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/151879)

Puttershoek

03-06-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Paltrok 11 en 27, 
Wipmolen 10 t/m 31,Grondzeiler 2 t/m 33 in 
Puttershoek. (Z/22/151885)

03-06-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Tjasker 1,31 en 
33, Bovenkruier 65 t/m 85 en Hazelaarstraat 24 
t/m 30 in Puttershoek. (Z/22/151892)

Strijen

02-06-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Schelpweg 3 in 
Strijen. (Z/22/151828)

Westmaas

03-06-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Boomweide 22 
t/m 34 en Groteweide 4 t/m 32 in Westmaas. 
(Z/22/151902)

Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen gemeente 
Hoeksche Waard
Het college van B&W maakt bekend, dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de basisregistratie 
personen staat ingeschreven. Het college heeft besloten deze persoon uit te schrijven 
uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Hoeksche Waard en te registreren in 
de landelijke Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres. 

Naam Plaats Datum uitschrijving

R.M.S. Ramdhani Mijnsheerenland 14-04-2022

D.C. van Tol Heinenoord 03-05-2022

G.F. Tofan Maasdam 06-05-2022

 
U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na deze publicatie 
bezwaar maken. Dit doet u door een brief te sturen aan: Het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de volgende gegevens vermelden:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u de brief verzendt (de dagtekening);

• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de reden van bezwaar;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens uw telefoonnummer en 
e-mailadres. Aan het behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

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

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

Realisatie oplaadpunten elektrische voertuigen op meerdere locaties in de Hoeksche waard

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

Heinenoord Avenhil      
Klaaswaal   Oranjestraat                      
Numansdorp Emmastraat                       
Puttershoek Eendrachtsweg, Hofstede
Strijen             Damweide         
Oud-Beijerland Gorzenhoek, Lisztplein, Lokkenstraat, Oostdijk, van Almondestraat             

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.

Piershil 

Ingetrokken verkeersbesluit

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten het verkeersbesluit ‘Realisatie oplaadpunt 
Fuut in in Piershil’ in te trekken. Dit werd op 11 juni 2021 
gepubliceerd in de gemeenterubriek in Het Kompas 
(nummer 30426).

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.



Ontwerpbestemmingsplan fietspad ‘Tiengemetenpad fase 1b Hoeksche Waard’ 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij het ontwerp  bestemmingsplan 
‘Tiengemetenpad fase 1b Hoeksche Waard’ met 
bijbehorende stukken ter inzage legt.   

Inhoud en doel van het bestemmingsplan  
Het fietspad Tiengemetenpad is de verbinding tussen 
Voorne Putten en het veer naar Tiengemeten (verbinding 
stad en land). Het fietsroutenetwerk in de Hoeksche 
Waard is vrijwel compleet. Een doorgaande fietsroute 
van noord naar zuid ontbrak echter. 

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de 
aanleg van een fietspad en ecologische verbindingszone 
tussen het al eerder aangelegde pad (ter hoogte van de 
Spuiweg) en de Steegjesdijk nabij Piershil. Fase 1b lost 
een ontbrekende schakel op in een doorgaande route. 
Tegelijkertijd voorziet het plan in het realiseren van een 
aanliggende ecologische verbindingszone, zoals is 
opgenomen in het Provinciale programma.

Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen liggen met 
ingang van vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli 
2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer 
NL.IMRO.1963.BPTiengempadf1b22-ON01).  

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met Annette van Bokkem van team 
Omgeving via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail 
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.  

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 ontwerpbestemmingsplan kunt 
u indienen bij de gemeenteraad van gemeente Hoeksche 

Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Tiengemetenpad fase 1b Hoeksche Waard’.

Vragen? 
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of heeft 
u vragen over het ontwerp bestemmingsplan? Neem dan 
contact op met Annette van Bokkem van team Omgeving 
via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail 
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

Voor algemene vragen over het project, kun u contact 
opnemen met Henk Groeneveld van het Team Projecten 
via telefoonnummer 14 0186 of via email 
henk.groeneveld@gemeentehw.nl. 

‘s-Gravendeel

Vooraankondiging voorbereiden bestemmingsplan ’s-Gravendeel West fase 1’

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het bestemmingsplan ’s-Gravendeel 
West fase 1’ wordt voorbereid (artikel 1.3.1 Besluit 
ruimtelijke ordening).

Het bestemmingsplan maakt het ontwikkelen van een 
nieuw te bouwen woongebied ’s-Gravendeel West fase 1 
mogelijk. Deze nieuwbouwwijk ligt ten westen van de 
bestaande bebouwing van ’s-Gravendeel en ten zuiden 
van de Molendijk. De uitbreiding van fase 1 betreft de 
bouw van 179 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.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Torensteepolder – De Kolonel, Fortlaan en Torensteelaan 
Numansdorp’ 
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
stelde op dinsdag 31 mei 2022 het wijzigingsplan 
‘Torensteepolder – De Kolonel, Fortlaan en Torensteelaan 
Numansdorp’ ongewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het wijzigingsplan 
De bouw van Torensteepolder is in volle gang. Bij 
vergunningverlening van het westelijk deelgebied (fase 
1a) is gebleken dat op 3 plekken de bestemmingsregeling 
niet in overeenstemming is met de definitieve 
stedenbouwkundige verkaveling. Het gaat om locaties 
aan De Kolonel, de Fortlaan en Torensteelaan. Met dit 
correctieve wijzigingsplan passen we de bestemming aan 
in lijn met de stedenbouwkundige situatie.

Het ontwerpwijzigingsplan lag ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan lag van donderdag 24 maart 
tot en met woensdag 4 mei 2022 ter inzage. Tijdens deze 
periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij 
ontvingen geen zienswijzen. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het wijzigingsplan 
‘Torensteepolder – De Kolonel, Fortlaan en Torensteelaan 
Numansdorp’ en alle bijlagen liggen met ingang van 
vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli 2022 ter 
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer:

NL.IMRO.1963.WPTSPfase1aNMD22-VG01). 

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

Beroep indienen
Tegen het besluit van het college om het wijzigingsplan 
vast te stellen, staat rechtstreeks beroep open bij de 
Raad van State. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van vrijdag 10 juni 
tot en met donderdag 21 juli 2022 beroep indienen. 
Niet-belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn 
alleen beroep indienen wanneer hij of zij: 
1.  tijdig een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan 

indiende;
2.  kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is 

geweest om een zienswijze tegen het ontwerp 
wijzigingsplan in te dienen;

In het beroepschrift moet u in ieder geval de 
volgende gegevens vermelden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening); 
• een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht; 

• een kopie van het besluit; 
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening. 

Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, 
Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,  
2500 EA Den Haag. 

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden 
van het wijzigingsplan via een voorlopige voorziening
Het wijzigingsplan treedt een dag nadat de beroepster-
mijn is verstreken in werking. Om te voorkomen dat het 
wijzigingsplan in werking treedt, kunt u een voorlopige 
voorziening vragen bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer er 
gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopi-
ge voorziening is ingediend bij de voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
schort de werking van het wijzigingsplan op totdat op het 
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan 
contact op met Misja Maes van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 – 647 17 09 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl. 

Numansdorp 



Strijen 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kreupeleweg 70 Westmaas en Oudendijk 77 Strijen’ 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij het ontwerp  bestemmingsplan 
‘Kreupeleweg 70 Westmaas en Oudendijk 77 Strijen’ voor 
de percelen Kreupeleweg 70 in Westmaas en Oudendijk 
77 in Strijen met bijbehorende stukken ter inzage legt. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Op het perceel nabij Oudendijk 77 in Strijen is een 
glastuinbouwbedrijf gevestigd. De eigenaar heeft het 
voornemen met het bedrijf te stoppen. Hiertoe wil hij de 
kassen slopen om vervolgens 7 woningen te bouwen. De 
2 bestaande bedrijfswoningen op de percelen Oudendijk 
77 in Strijen en Kreupeleweg 70 in Westmaas worden 
allebei omgezet naar een burgerwoning. 4 woningen 
worden op de locatie van de voormalige kassen 
gebouwd. De resterende 3 compensatiewoningen 
worden elders in gemeente Hoeksche Waard gebouwd. 
Dit ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van de  
4 woningen en het omzetten van de bestaande  
2 bedrijfswoningen naar burgerwoningen mogelijk. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kreupeleweg 70  
Westmaas en Oudendijk 77  Strijen’ en alle bijlagen liggen 
met ingang van vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 
juli 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: 
NL.IMRO.1963.BPKreupelew70WMS21-ON01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met Sabine Voskamp van team Omgeving 
via telefoonnummer 088 - 647 14 75. 

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 ontwerpbestemmingsplan kunt 
u indienen bij de gemeenteraad van gemeente Hoeksche 

Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Kreupeleweg 70 Westmaas en Oudendijk 77  Strijen’.

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 het ontwerp bestemmingsplan? Neem dan 
contact op met Sabine Voskamp van het team Omgeving 
via telefoonnummer 088-647 14 75 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl.  

Ontwerpbestemmingsplan ’Land van Essche III Strijen’ 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij het ontwerp  bestemmingsplan 
’Land van Essche III Strijen’ met bijbehorende stukken ter 
inzage legt. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
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 aan de zuidzijde van Strijen (Land 
van Essche) en de Randweg. De uitbreiding betreft de 
bouw van 155 woningen.  

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (Wet 
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op 
de nieuw te bouwen woningen gelegen in de zuidelijke 
gronden van het plangebied niet voldoet aan de 
grenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De 
overschrijding wordt veroorzaakt door het wegverkeer 
van de Randweg. Het college heeft het voornemen om 

hiervoor een hogere waarde geluid (50 dB) vast te 
stellen. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ’Land van Essche III 
Strijen’, het ontwerpbesluit hogere waarden (Wet 
geluidhinder) en alle bijlagen liggen met ingang van 
vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli 2022 ter 
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.BPLVEIIISTR21-ON01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met Arianne Rotscheid van het team 
Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 12 28. 

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 ontwerpbestemmingsplan kunt 
u indienen bij de gemeenteraad van gemeente Hoeksche 
Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
’Land van Essche III Strijen’.

Uw zienswijze tegen het ontwerp besluit hogere waarden 
kunt u indienen bij het college van B&W van gemeente 
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, 
onder vermelding van ‘zienswijze besluit hogere waarden 
’Land van Essche III Strijen’.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of heeft 
u vragen over het ontwerp bestemmingsplan? Neem dan 
contact op met Arianne Rotscheid van het team 
Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 12 28 of via 
e-mail ro@gemeentehw.nl.  

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


