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Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard 

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

Kom werken bij gemeente Hoeksche Waard!

  Adviseur Gezondheid & 
Informele Zorg/aandachts-
gebied Maatschappelijke 
ondersteuning 

 (24 uur)

  Adviseur Gezondheid & 
Informele Zorg/aandachts-
gebied Maatschappelijke 
ondersteuning 
(24 uur)

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

  Beheerder/werkvoorberei-
der openbare verlichting 
(36 uur)

  Beleidsmedewerker 
Verkeer 
(36 uur)

  HR adviseur 
(32-36 uur)

  Inkoper aanbestedingen 
openbare ruimte
(36 uur)

  Klantmanager Werk – 
Sociaal medische zaken
(32-36 uur)

  Servicedeskmedewerker 
ICT (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!

Gratis energiescan voor ondernemers op bedrijventerreinen

Bent u ondernemer op bedrijventerrein Klaaswaal (Industrieweg), Mijlpolder in 
‘s-Gravendeel of De Hoogerwerf in Oud-Beijerland? Vraag dan snel 1 van de laatste 
gratis energiescans aan. De energiescan geeft u met de inzet van slimme software 
een duidelijk overzicht wat er voor uw gebouw mogelijk is om energie te besparen, 
welke investeringen daarvoor nodig zijn en wat u dat oplevert. Met dit duidelijke 
stappenplan bepaalt u vervolgens zelf waarmee u aan de slag gaat. De gemiddelde 
terugverdientijd van al de maatregelen samen is korter dan 10 jaar. Dit maakt het 
besparen op en opwekken van energie dan ook een interessante investering voor u 
als ondernemer.

Bent u nieuwsgierig wat de verduurzamingskansen zijn voor uw bedrijfspand? 
Meld u dan snel aan voor een gratis energiescan via de website energiekeregio.nl/
hoeksche-waard. Ook vindt u hier meer informatie. Een onafhankelijk adviseur van 
Stichting Energieke Regio komt de energiescan uitvoeren. Er zijn nog 14 van de 30 
gratis energiescans aan te vragen (op = op). 

Word jij
mijn nieuwe

collega?



Bereikbaarheid gemeente Hoeksche Waard op donderdag 23 juni

Donderdag 23 juni zijn wij vanaf 15.00 uur gesloten in verband met een 
personeelsbijeenkomst. Vrijdag 24 juni zijn wij vanaf 8.30 uur weer telefonisch 

bereikbaar en kunt u op afspraak op locatie bij ons terecht. Kijk voor de actuele 
openingstijden ook op www.gemeentehw.nl.

Isoleer uw koopwoning via de isolatie- of glasactie vanuit de gemeente

Heeft u zich al aangemeld voor de isolatie- of glasactie georganiseerd door gemeente 
Hoeksche Waard in samenwerking met het Regionaal Energieloket? Met deze acties 
isoleert u uw koopwoning samen met andere inwoners uit de Hoeksche Waard. 
Hierdoor kunnen de uitvoerende isolatie- en glasbedrijven u een aantrekkelijk aanbod 
doen voor een goede prijs-kwaliteit. 

Steeds meer woningeigenaren kiezen ervoor om hun woning te isoleren. Helemaal 
nu de gasprijzen stijgen. Met de isolatie- en glasactie isoleert u uw vloer, bodem of 
gevel of vervangt u uw oude (dubbel)glas door HR++ glas. Daardoor blijft uw woning 
koel in de zomer en warm in de winter. Ook woont u prettiger, verbruikt u minder 
energie en helpt u het klimaat.

Zo werkt de isolatie- en glasactie, schrijf u uiterlijk op vrijdag 8 juli in
U schrijft zich uiterlijk op 8 juli in via de website regionaalenergieloket.nl/acties. Hier 
kunt u ook de online informatiebijeenkomst van woensdag 8 juni terugkijken. Tijdens 
het webinar is informatie gegeven over de isolerende maatregelen, de kosten en 
over subsidies en leningen, die u kunt aanvragen.  

Het voorwerk is gedaan, u ontvangt een goed aanbod
Het Regionaal Energieloket heeft voor u het voorwerk gedaan en ervaren isolatie- en 

glasbedrijven gekozen uit de regio. Het betreff ende isolatie of glasbedrijf bekijkt of 
uw woning geschikt is voor de isolerende maatregel. U ontvangt vervolgens een 
persoonlijke off erte. U beslist aan de hand van de off erte of u hiervan gebruik wilt 
maken. 

Maakt u gebruik van Vervoer Lokaal? Lees dan dit bericht!

Zoals eerder aangekondigd, stopt Vervoer Lokaal per vrijdag 1 juli aanstaande. 

Heeft u nog een kaart voor Vervoer Lokaal? 
Heeft u nog een kaart voor Vervoer Lokaal, maak deze dan voor vrijdag 1 juli 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 alleen nog via een afspraak op het gemeentehuis. U krijgt dan uw geld terug. De 
3 inleverpunten zijn in Oud-Beijerland:
• Jumbo, Koninginneplein 17
• Bruna, Molendijk 4
• Primera Jos van Andel, Beijerse Hof 15

De Wielewaal start
Op vrijdag 1 juli start de Wielewaal in Oud-Beijerland. De Wielewaal is een initiatief 
van inwoners Albert Jan Vester, Chris Patijn en Willem van der Staal. U kunt van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur gratis gebruikmaken van de 
Wielewaal voor vervoer in Oud-Beijerland. 

Als u opgehaald wilt worden, belt u 06 – 43 50 56 85. U spreekt dan af wanneer u 
opgehaald en thuisgebracht wilt worden. Bellen kan ruim van te voren, maar ook op 
de dag zelf. Meer informatie over de Wielewaal vindt u op de website dewielewaalhw.
nl/oud-beijerland/. 

Wmo-vervoersvoorziening
Heeft u een elektrische of niet opklapbare rolstoel, dan kunt u helaas geen gebruik 
maken van de Wielewaal. Heeft u een (loop)beperking, geen eigen vervoer en kunt u 
dat niet zelf regelen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met team Wmo van de 
gemeente. Zij kunnen onderzoeken of u in aanmerking komt voor een 
vervoersvoorziening. 

Heeft u nog vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 8.30 
en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47. Wij helpen u graag!

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard bijwonen?

De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard vergadert 1 keer per maand, op 
maandagavond, om 18.00 uur. Wilt u de vergadering van maandag 20 juni bijwonen? 

Dan kunt u zich aanmelden via secretariaat@asdhw.nl. 
Kijk voor de complete agenda en meer op https://www.asdhw.nl.

Jaarstukken 2021

Op dinsdag 5 juli behandelt de raad van gemeente Hoeksche Waard de ‘Jaarstukken 
2021’ van de gemeente. De jaarstukken 2021 liggen ter inzage in het gemeentehuis 

in Oud-Beijerland en zijn te bekijken via www.gemeentehw.nl / Bestuur en 
Organisatie / Financiën. 

15 juni European Focus Day: voorkom een woninginbraak!

Veel Nederlanders hebben de afgelopen 2 coronajaren 
onbewust hun huis bewaakt doordat ze veel thuis 
waren. Nu we weer meer op pad gaan, valt die 
‘beveiliging’ plotseling weg. Vandaag, woensdag 15 juni, 
is het European Focus Day. Dé Europese Dag tegen 
woninginbraak. Uit onderzoek blijkt dat met de juiste 
preventiemaatregelen de kans op woninginbraak tot 80 
procent afneemt. Wat doet u om een inbraak te 
voorkomen?

Maak het ze niet te makkelijk!
Gaat u een dagje weg of op vakantie? Wees dan extra alert en doe uw deur goed op 
slot, de ramen dicht en een lichtje aan. Doe alsof u thuis bent, ongeacht of u een paar 
uur of een paar weken weggaat. Laat koffi  ekopjes staan, zorg voor een bewoonde 
indruk door automatische verlichting. En denk ook aan het tuinhek en de schuur! Op 

de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl vindt u tips om woninginbraak te 
voorkomen. Ook op onze eigen website vindt u onder ‘Inbraakpreventietips’ veel 
informatie, tips en links naar handige websites.

Veilig Wonen Scan
Op de website www.veiligwonenscan.nl kunt u een check doen hoe goed uw eigen 
woning beveiligd is tegen inbraken. De scan is gratis en geeft snel inzicht hoe goed uw 
huis beveiligd is. De Veilig Wonen Scan is een initiatief van het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen (PKVW) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

European Focus Day
De European Focus Day is een initiatief van de EUCPN, het Europese netwerk voor 
criminaliteitspreventie. De activiteiten in Nederland worden georganiseerd door de 
politie, gemeenten, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en 
het ministerie van Justitie en Veiligheid.



Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Goidschalxoord 

Numansdorp  

Informatiebijeenkomst bedrijventerrein Goidschalxoord

Voor het bedrijventerrein in Goidschalxoord onderzoeken 
we of er mogelijkheden zijn om de woonomgeving te 
verbeteren. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld het terrein 
een andere functie geven. Of een andere toevoerweg 
aanleggen. We brengen het samen met inwoners en de 
grondeigenaar van het terrein breed in beeld. Op 2 maart 
en 7 april 2022 organiseerden wij 2 bijeenkomsten voor 
inwoners. De eerste bijeenkomst gaf beeld bij wat 
inwoners zouden willen. BVR, een bureau voor ruimtelijke 
ontwikkeling, maakte met die informatie diverse 

modellen met een andere invulling voor het gebied. 
Tijdens de tweede bijeenkomst hebben we deze 
modellen met elkaar besproken. Aanwezigen konden 
aangeven wat ze wel en niet goed vonden aan de 
modellen en welke combinaties van de modellen 
eventueel voorkeur hadden. Daar kwamen nieuwe 
voorkeursmodellen uit. Op deze nieuwe 
voorkeursmodellen konden mensen schriftelijk reageren. 
In totaal hebben wij 55 reacties ontvangen. De 
binnengekomen reacties verschillen erg van elkaar. Er is 

niet één duidelijke lijn en het maakt het voor ons niet 
eenvoudig om een keuze te maken voor 1 van de 
modellen. Daarom nodigen wij u uit voor een derde 
informatiebijeenkomst.
   
Informatiebijeenkomst woensdag 29 juni 
Op woensdagavond 29 juni nodigen wij u uit voor een 
informatiebijeenkomst in het gemeentehuis Oud-
Beijerland aan de Willem van Vlietstraat 6. U bent van 
harte welkom vanaf 19.30 uur.

Verkeersonderzoeken Numansdorp

De gemeente heeft behoefte aan meer inzicht in de 
verkeersbewegingen in Numansdorp. Graag willen wij 
weten welke hoofdroutes het verkeer volgt. Daarom 
lieten wij in mei een verkeersonderzoek uitvoeren. 

Voor dit onderzoek hingen op een groot aantal punten 
camera’s. De camera’s registreerden een week lang van 
elk passerend voertuig het kenteken, de rijrichting en het 
tijdstip van passeren. Door achteraf de gegevens van alle 
camera’s met elkaar te vergelijken kan worden bepaald 
hoeveel verkeer er is, wat voor soort verkeer dit is en 
welke routes worden gebruikt. Alle gegevens worden 
geanonimiseerd verwerkt en na analyse wordt al het 
materiaal vernietigd. 

Onderzoek verkeerstellingen
In 2021 voerden wij een verkenning uit naar de 
verkeerskundige aspecten die horen bij het nieuwe 
zwembad aan de Meestooflaan. Omdat dit onderzoek 
werd uitgevoerd tijdens de coronapandemie spraken wij 
met verschillende inwoners af dat wij nieuwe 
verkeerstellingen laten uitvoeren als er geen 
coronamaatregelen meer zijn. Deze tellingen zijn na de 
meivakantie gestart op 8 locaties in de directe omgeving 
van het zwembad. De zogenaamde telslangen lagen tot 
en met woensdag 25 mei. 
Deze nieuwe inzichten in de routes die het verkeer neemt 
en de uitkomsten van de verkeerstellingen geven ons 
extra input bij de te maken afwegingen voor nieuwe 

ontsluitingen of aanpassingen aan de bestaande wegen 
in Numansdorp. Uiteraard zijn dit 1 van de vele bronnen 
waarmee wij onze keuzes onderbouwen.

Te veel autoverkeer
De Rijksstraatweg en Burgemeester de Zeeuwstraat, de 
zogenaamde centrale as, zijn 2 wegen door het centrum 
van Numansdorp waar veel mensen wonen, maar waar 
ook veel verkeer overheen gaat. Bewoners en 
ondernemers ervaren al jaren verkeersoverlast. De 
meningen over oorzaken en oplossingen lopen. 
Daarnaast spelen verschillende ontwikkelingen een rol. 
Dit maakt de centrale as een complexe kwestie. De 
gemeente wil deze problematiek aanpakken.

Herkent u ouderenmishandeling?

Een ouder echtpaar dat opeens 
de huur niet meer kan betalen. 
Een vrouw die terugdeinst als u 
haar arm wilt pakken. Een lege 
koelkast, slaapproblemen, 
onverklaarbare angst of een 
verwaarloosd uiterlijk bij iemand 
die altijd zo’n opgeruimde 
uitstraling had. Het kunnen 
signalen zijn van 
ouderenmishandeling. Jaarlijks 
zijn in Nederland 200.000 
mensen slachtoffer van 
ouderenmishandeling. In bijna 
alle gevallen gaat het om 
ouderen die afhankelijk zijn 
geworden van hulp of zorg. 

Personen die het doen zijn vaak mensen die dichtbij het slachtoffer staan: familie, 
nieuwe vrienden, buren of zorgverleners. Het is dus goed om alert te zijn, maar wat 
ziet u nu echt en wat kunt u doen?

Wat kunt u zien?
‘Het moeilijke van het signaleren van ouderenmishandeling is dat de signalen op 
zoveel dingen kunnen duiden’, vertelt Gerda Thiele, aandachtsfunctionaris huiselijk 
geweld bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid. ‘Iemand kan fysieke problemen hebben 
waardoor de uiterlijke verzorging niet lukt of iemand kan beginnende dementie 
hebben, waardoor hij of zij vergeet boodschappen te doen. Wat belangrijk is, is dat u 
als u een niet-pluisgevoel heeft, dat gevoel serieus neemt. Blijf alert en benoem de 
feitelijke signalen en ga daarnaar handelen.’

Wat kunt u doen?
‘Op het moment dat u het gevoel heeft dat er iets niet klopt, kunt u dat bespreken 
met mensen die ook dichtbij die persoon staan: ziet u wat ik zie? Als u met elkaar de 
feitelijke signalen bespreekt, kunt u samen ook bepalen wat u gaat doen: advies 

inwinnen, hulp vragen van het wijkteam, enzovoort. U kunt het ook bespreekbaar 
maken met de persoon zelf’, vervolgt ze. ‘Een heel eenvoudige vraag als ‘Hoe gaat 
het met u?’ is een goed begin. Soms ontwijken mensen de vragen, maar vaak zijn ze 
heel opgelucht dat er oprechte belangstelling voor ze is en zijn ze blij hun verhaal te 
kunnen delen. Dat vraagt soms wel dat u wat verder doorvraagt. Mensen schamen 
zich soms, zijn loyaal naar degene die het doet, of bang voor de consequenties. Als u 
dan aangeeft dat u nu alleen wilt luisteren, voelt iemand zich vaak veilig genoeg om 
het verhaal te doen.’

‘Vaak helpt het ook als u zegt dat er niet meteen een melding gedaan hoeft te 
worden, maar dat er ook advies bij Veilig Thuis ingewonnen kan worden. Wij 
proberen, als we overgaan tot actie, ook altijd in gesprek te gaan met een pleger. 
Soms ontstaat een onveilige situatie uit onmacht, of uit overbelasting. Wij zorgen dan 
dat iemand geholpen wordt, zodat de situatie weer veilig wordt. Dan kan het contact 
weer worden hersteld. In een geval waarbij een zoon zijn moeder geld afhandig 
maakte omdat hij zijn huur niet kon betalen en steeds verder in de problemen kwam, 
hebben we gezorgd dat hij hulp kreeg van een sociaal wijkteam. Het was natuurlijk 
nooit zijn intentie geweest om geld van zijn moeder te stelen, maar hij wist gewoon 
geen uitweg meer. Als u daar dan een verschil in kunt maken, kan zo’n contact weer 
herstellen en dat is voor beide partijen natuurlijk het allerbeste.’

Waar kunt u terecht?
‘In de regio wordt samengewerkt om ouderenmishandeling te stoppen, want dat 
kunnen we alleen samen’, besluit Gerda Thiele. ‘Er zijn afspraken gemaakt om de 
keten rondom een persoon op een goede manier in te kunnen zetten. Eerst waren 
dat de partijen in zorg en welzijn, maar onlangs is deze samenwerking uitgebreid met 
partijen die kunnen helpen bij financieel misbruik. Een notaris, bank, beschermings
bewind en woningcorporatie signaleren vaak ook misstanden en er kan bij al die 
partijen advies worden gevraagd. Ook kan bij Veilig Thuis, hét aanspreekpunt als het 
gaat om ouderenmishandeling en ander huiselijk geweld, anoniem advies worden 
ingewonnen.’ Kijk hiervoor en voor meer informatie over ouderenmishandeling op 
www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl of bel 0800-2000.

Door: Ria Folkertsma, Welzijn Hoeksche Waard



Strijen  

Puttershoek 

Inloopbijeenkomst Land van Essche III

Op donderdag 30 juni organiseert gemeente Hoeksche 
Waard een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van 
Land van Essche III. BO Wonen gaat het Land van Essche 
III verder ontwikkelen. Om woningbouw mogelijk te 
maken is het nodig om de huidige bestemming van het 
gebied te wijzigen. Hiervoor starten wij een 
bestemmingsplanprocedure. Op dinsdag 31 mei is het 
college van B&W akkoord gegaan met het ontwerp 
bestemmingsplan. Vanaf donderdag 9 juni tot en met 

woensdag 20 juli ligt het ontwerp bestemmingsplan ter 
inzage. Gedurende deze periode kunt u een zienswijze 
indienen.

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 30 juni bent u van harte welkom, van 
18.00 tot 21.00 uur, tijdens de inloopbijeenkomst in 
Dorpshuis Streona in Strijen. U kunt dan het 
stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan inzien 

en vragen stellen. Daarnaast zijn wij zeer benieuwd naar 
uw mening en gaan wij graag met u in gesprek. Zowel de 
gemeente als BO Wonen zijn aanwezig. Wij vinden het 
fi jn als u zich aanmeldt voor de inloopbijeenkomst. Dit 
kan per mail via het volgende e-mailadres: 
ondersteuningpro@gemeentehw.nl. Heeft u in de 
tussentijd al vragen? Dan kunt u deze stellen aan de 
projectleider Michel Koorn via e-mail 
michel.koorn@gemeentehw.nl. 

Expeditie Heeren van 
Rustenburg fase 2
Op dinsdag 24 mei gingen we met 
omwonenden op expeditie voor het 
woningbouwproject Heeren van 
Rustenburg fase 2. Op de website 
www.heerenvanrustenburg.nl vindt u een 
brochure van de samenvatting en 
resultaten van de bijeenkomst.

Bent u niet of nog niet volledig gevaccineerd?
U kunt zonder afspraak terecht voor uw eerste, tweede en boosterprik bij 
de volgende vaccinatielocaties:

Dagen Plaats Plaats

Maandag en
dinsdag

Oud-Beijerland
Lindenhoeve
Steenenstraat 24

Sliedrecht*
Lockhorst
Sportlaan 1

Woensdag en
donderdag

Dordrecht
Andreaskerk
Jacob van Heemskerckstraat 19

Dordrecht
Prinses Margrietschool
Bosboom-Toussaintstraat 62

Vrijdag en
zaterdag

Gorinchem
De Heul
Nieuwe Hoven 141

Alblasserdam
Elthetokerk
Blokweerweg 22

Tijd
Van 12.00 tot 18.00 uur.

Gratis vaccinatie
Vaccineren tegen corona is gratis.

Soort coronavaccin
Op de tijdelijke vaccinatielocaties wordt gevaccineerd met het mRNA-vaccin van 
BioNTech/Pfizer.

Kinderen
Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij de vaste 
vaccinatielocaties in Dordrecht en Gorinchem.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de vaccinatie tegen corona? Kom gerust langs om uw 
vragen te stellen. U kiest zelf of u de vaccinatie wilt.

U bent welkom zonder afspraak
Neem een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee.

Prikken in de buurt
Van maandag 20 juni t/m zaterdag 30 juli

Zonder afspraak eerste, tweede en boosterprik
6 tijdelijke vaccinatielocaties

Meer informatie over de locaties vindt u op www.gemeentehw.nl/coronavirus.

* In week 25 en 26 is Lockhorst alleen op de maandagen geopend. Elthetokerk is dan geopend op de dinsdagen.

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

09-06-2022 Het transformeren van een woonzorgvilla 
- Bevershoekstraat 2 in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/152702)

Mijnsheerenland

09-06-2022 Sloopvergunning boerderijloods - 
Blauwesteenweg 14 in Mijnsheerenland. 
(Z/22/152655)

Oud-Beijerland

07-06-2022 Het plaatsen van een deur in de zijgevel van 
de woning - Karrespoor 98 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/152117)

09-06-2022 Het bouwen van een nieuwe schuur - Karel 
Doormanstraat 72 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/152752)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

09-06-2022 Het bouwen van een bedrijfswoning - Eerste 
Kruisweg 20c in ‘s-Gravendeel. (Z/22/141130)

Goudswaard

07-06-2022 Het bouwen van een woning - Nieuwendijk 13 
in Goudswaard. (Z/22/133687)

Heinenoord 

10-06-2022 Het bouwen van een nieuwe bedrijfshal 
met kantoor en verbouw van de bestaande 
bedrijfshal - Boonsweg 21 in Heinenoord. 
(Z/22/134871)

Klaaswaal

08-06-2022 Het vergroten van de woning - Mandoline 1 in 
Klaaswaal. (Z/22/138774)

Maasdam 

08-06-2022 Het plaatsen van 2 lichtmasten op veld 5 - 
Sportlaan 30 in Maasdam. (Z/22/141001)

09-06-2022 Het bouwen van een vrijstaande woning 
met bijgebouw - Kooidieplaan 1 Maasdam. 
(Z/22/147821)

Numansdorp

08-06-2022 Het bouwen van een bijgebouw als tijdelijk 
verblijf - Torensteelaan 108 in Numansdorp. 
(Z/22/144392)

08-06-2022 Het bouwen van een vrijstaande woning - 
Kolonel 9 in Numansdorp. (Z/22/145207)



Vastgesteld besluit Algemene subsidieverordening

Op dinsdag 24 mei 2022 heeft de raad het volgende besluit vastgesteld:
• Algemene subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2022.

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

Ontheffing geluidhinder op grond van het gestelde in artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)
Besluit
Wij verlenen de gevraagde ontheffing in verband met werkzaamheden aan de rotonde 
in de N487 ter hoogte van hectometerpaal 13,4. De ontheffing is geldig op:
• vrijdag 2 september 2022 van 7.00 uur tot en met maandag 5 september 2022  

7.00 uur;
• vrijdag 9 september 2022 van 7.00 uur tot en met maandag 12 september 2022  

7.00 uur;
• vrijdag 16 september 2022 van 7.00 uur tot en met maandag 19 september 2022 

7.00 uur;
• vrijdag 23 september 2022 van 7.00 uur tot en met maandag 26 september 2022 

7.00 uur.
De ontheffing wordt verleend op basis van artikel 4.6 van de APV.

Motivering
De werkzaamheden worden in ploegendienst uitgevoerd om de rotonde in korte 
afsluittijd te realiseren. In verband met het zorgen voor zo min mogelijk verkeershinder 
worden deze werkzaamheden in 4 weekenden uitgevoerd. Gezien het algemeen belang 
dat is gediend met de doorstroming van het verkeer achten wij het werken in het 
weekend en de avond/nacht verantwoord. 

Voorwaarden
Aan de ontheffing verbinden wij de volgende voorwaarden: 
• Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), gemeten en beoordeeld buiten 

voor de gevel van de meest nabijgelegen woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen, veroorzaakt door de wegwerkzaamheden aan de rotonde in de N487, 
ter hoogte van hectometerpaal 13,4, mag ter plaatse  van de dichtbijgelegen 
woningen, in de weekenden van 2 t/m 5, 9 t/m 12, 16  t/m 19 en 23 t/m 26 september 
2022, zoals aangegeven in de aanvraag van 28 maart 2022, niet meer bedragen dan: 
- 70 dB(A) overdag van 7.00 tot 19.00 uur;  
- 60 dB(A) in de avond en nacht van 19.00 tot 07.00.

• De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te 
vinden overeenkomstig de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’ (HMRI, 
uitgave 1999). In afwijking van deze handleiding wordt de strafcorrectie  voor 
bijzondere geluiden (K-toeslag) niet in de beoordeling betrokken.

• De omwonenden dienen ruim vóór de betreffende datum geïnformeerd te worden 
over de werkzaamheden en het feit dat omwonenden het geluid hiervan zullen 

waarnemen. Een vertegenwoordiger van de Provincie Zuid-Holland dient als eerste 
aanspreekpunt te fungeren bij eventuele geluidklachten van de omwonenden.

• De geluidemissie moet op last van de politie onmiddellijk te worden verminderd als 
bovenstaande geluidsgrenswaarden worden overschreden.

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het nog niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na het 
verzenden van deze brief een bezwaarschrift indienen. Dit doet u door een brief te 
sturen aan: Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 
EA Oud-Beijerland.

Zo schrijft u een bezwaarschrift
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 e-mailadres  en 
telefoonnummer. Aan het behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten 
verbonden.

Dit besluit blijft geldig als u bezwaar maakt
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 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.

08-06-2022 Het bouwen van een woning met aanbouw 
- Torensteelaan 108 in Numansdorp. 
(Z/22/146209)

Oud-Beijerland

08-06-2022 Het plaatsen van buitenreclame bij het oude 
raadhuis - Waterstal 1 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/143850)

10-06-2022 Het vervangen van handelsreclame en het 
plaatsen van een deur - Oost-Voorstraat 41 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/150053)

Zuid-Beijerland

07-06-2022 Het plaatsen van een dakkapel op het 
achterdakvlak van de woning - Rietgors 6 in 
Zuid-Beijerland. (Z/22/144073)

Geweigerde omgevingsvergunningen  

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Westmaas

09-06-2022 Het realiseren van een in-/uitrit - van 
Koetsveldlaan 2c in Westmaas. (Z/22/139398)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

8 juni 2022 Evenementenvergunning voor het houden van 
een Korenfestival op 25 juni 2022 van 12.00 tot 
17.30 uur op diverse locaties in het centrum in 
Oud-Beijerland.

9 juni 2022 Evenementenvergunning voor het houden 
van het Harbourfest op zaterdag 11 juni 2022 
van 11.00 tot 21.00 uur op de Oostkade, 
Havendam, Bierkade en Scheepmakershaven in 
Oud-Beijerland.

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

9 juni 2022 Vergunning voor het houden van een rad van 
avontuur op vrijdag 24 juni 2022 ten behoeve 
van de N.S.V.V. in Numansdorp. 

9 juni 2022 Vergunning voor het houden van een rad van 
avontuur op zaterdag 25 juni 2022 ten behoeve 
van de N.S.V.V. in Numansdorp.

Oud-Beijerland

9 juni 2022 Vergunning voor het houden van een loterij 
op donderdag 14 juli 2022 ten behoeve van de 
Beijerse Worp in Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen  

Datum 
verlenging 

Zakelijke inhoud

Heinenoord

03-06-2022 Het uitbreiden/nieuw bouwen van de 
werkplaats - Langeweg 1a in Heinenoord. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 18-07-2022. 
(Z/22/128550)

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum 
Collecte

Naam organisatie

Hoeksche Waard

20-06 tot en 
met 25-06-2022

Maag Lever Darm Stichting 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

Mijnsheerenland

09-06-2022 Het slopen van de boerderij loods - 
Blauwesteenweg 14 in Mijnsheerenland. 
(Z/22/152654)

Oud-Beijerland

09-06-2022 Het slopen van de bestaande schuur - Karel 
Doormanstraat 72 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/152751)

10-06-2022 Het slopen van de opstallen - Langeweg 15 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/152892)

Strijen

09-06-2022 Het slopen van de woning en de loods - Oud 
Bonaventurasedijk 26 in Strijen. (Z/22/152639)



Ontheffing geluidhinder op grond van het gestelde in artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV).
Wij verlenen de gevraagde ontheffing in verband met werkzaamheden aan de kruising 
N217/Polderweg (Mijnsheerenland) en de rotonde N217 ter hoogte van 
Maasdamseweg 2 (’sGravendeel). De ontheffing is geldig van 1 juni 2022 tot en met 31 
december 2022. De ontheffing wordt verleend op basis van artikel 4.6 van de APV.

Voorwaarden
Aan de ontheffing verbinden wij de volgende voorwaarden:
• Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar, LT), veroorzaakt door de  

wegwerkzaamheden aan de kruising N217/Polderweg en de rotonde N217 ter  
hoogte van de Maasdamseweg binnen de gemeentegrenzen Hoeksche Waard,  mag 
ter plaatse van de dichtstbij gelegen woningen, in de weekenden en nachten zoals 
aangegeven in de aanvraag van 20 april 2022 en bijbehorende  memo, niet meer 
bedragen dan: 
- 70 dB(A) overdag van 7.00 tot 19.00 uur;  
- 60 dB(A) in de avond en nacht van 19.00 tot 07.00.

• Metingen en berekeningen dienen plaats te vinden conform de “Handleiding  meten 
en rekenen Industrielawaai” (uitgave 1999). In afwijking van deze handleiding wordt 
de strafcorrectie voor bijzondere geluiden (K-toeslag) niet in de beoordeling 
betrokken. 

• De omwonenden dienen ruimschoots voor de betreffende data geïnformeerd te 
worden over de onderhoudswerkzaamheden en het feit dat omwonenden  hiervan 
geluid zullen waarnemen. Een vertegenwoordiger van de provincie  Zuid-Holland 
dient als eerste aanspreekpunt te fungeren bij eventuele geluidklachten van 
omwonenden.

• De geluidsemissie dient op last van de politie onmiddellijk te worden verminderd als 
de bovenstaande geluidsgrenswaarden worden overschreden.

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het nog niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na het 
verzenden van deze brief een bezwaarschrift indienen. Dit doet u door een brief te 
sturen aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche 
Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Zo schrijft u een bezwaarschrift
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;
• wween ondertekening met naam en handtekening.
Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens uw e-mailadres  en telefoonnum-
mer. Aan het behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Dit besluit blijft geldig als u bezwaar maakt
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 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.

Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2022-2027 

Beschikking in het kader van de Wet natuurbescherming – Beheer en schadebestrijding 
– tot het verlenen van een ontheffing tot soortenbescherming om een deel van in het 
goedgekeurde Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2022-2027 (hierna ook FBP) 
omschreven ganzenbeheer mogelijk te maken. De beschikking wordt bekend gemaakt 
op www.overheid.nl. 

Vanaf zaterdag 14 mei 2022 liggen de Beschikking Wet natuurbescherming - Beheer en 
schadebestrijdingen en de relevante documenten ter inzage. Belanghebbenden kunnen 
tot en met maandag 27 juni 2022 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den 
Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van 

het zaaknummer 01021238. Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor 
de behandeling van zowel het beroep als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via 
het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

De ontwerp beschikking en de relevante documenten kunt u opvragen door een e-mail 
te sturen aan PenL@gemeentehw.nl.

‘s-Gravendeel

Vooraankondiging voorbereiden bestemmingsplan ’s-Gravendeel West fase 1’

Ontwerpbestemmingsplan ’s-Gravendeel West fase 1’ 
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij het ontwerp  bestemmingsplan 
’s-Gravendeel West fase 1’ met bijbehorende stukken ter 
inzage legt. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
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. Het woongebied betreft de bouw van 
179 woningen. 

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (Wet 
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op 
de nieuw te bouwen woningen aan de zuidkant van het 
plangebied niet voldoet aan de grenswaarde van 48 dB 
uit de Wet geluidhinder. De overschrijding wordt 

veroorzaakt door het wegverkeer van de Provinciale weg 
N217. Het college heeft het voornemen om hiervoor een 
hogere waarde geluid (53 dB) vast te stellen. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ’s-Gravendeel West fase 
1’, het ontwerpbesluit hogere waarden (Wet 
geluidhinder) en alle bijlagen liggen met ingang van 
donderdag 16 juni tot en met woensdag 27 juli 2022 ter 
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: 
NL.IMRO.1963.BPGRwest1fase22-ON01). 
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met A. 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 ontwerpbestemmings-
plan kunt u indienen bij de gemeenteraad van gemeente 
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, 
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan ’s-Gravendeel West fase 1’.

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 
’s-Gravendeel West fase 1’.

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

Heinenoord 

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Sluisendijk 8 te Heinenoord

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 19 mei 2022 een melding in het 
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het wijzigen van een distributie- 
en houtverwerkingsbedrijf gelegen aan de Sluisendijk 8 in 
Heinenoord.
De volgende veranderingen zijn gemeld:
• De bestaande loods nr. 16 is niet meer aanwezig;

• Gebouw nr.5 wordt in gebruik genomen als 
productiehal. Er wordt een schaafmachine, 
afzuiginstallatie, een bandzaag en een afkortzaag 
geplaatst in de hal;

• Er komt een tweede dompelinstallatie in gebouw nr. 
25;

• Aan de voorzijde van het bedrijf is de verharding bij de 
parkeerplaatsen uitgebreid en het hekwerk gewijzigd 

waardoor het hele terrein is omheind.
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-22-
407383.

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



Strijen 

Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Land van Esseweg 4b in Strijen

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, voornemens zijn de 
omgevingsvergunning die op 12 mei 2022 is verleend 
voor de inrichting Biostee Melkvee B.V. met omschrijving: 
‘Wijzigen vigerende omgevingsvergunning t.b.v. opslaan 
vaste mest’ te wijzigen van een inrichting.

Inzage
Datum ter inzage donderdag 16 juni 2022.

Zienswijze en ontwerpbeschikking
Binnen 6 weken na de dag waarop de 
ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, kan een ieder 
daarover zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen 

dienen te worden gezonden aan de directeur van de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 
AN Dordrecht. Hierna stellen wij een definitief besluit op 
waartegen een ieder beroep kan instellen.

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

Nieuws uit de gemeenteraad

De raad luistert op 21 juni
Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? 
Bijvoorbeeld over de jaarrekening van de gemeente? Of 
over een plan voor uitbreiding van een bedrijf aan de 
Smidsweg in Westmaas? Dat kan tijdens de 
beeldvormende bijeenkomsten op dinsdagavond 21 juni. 
De 2 raadsbijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van 
Oud-Beijerland en beginnen allebei om 19.30 uur.  Let op: 
de bijeenkomsten worden niet uitgezonden. U bent van 
harte welkom om de bijeenkomsten te volgen vanaf de 
publieke tribune. 

Op dinsdagavond 21 juni 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. 

Op 21 juni kunt u ook uw stem laten horen over een 
wijziging in de begroting voor de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne of over de begroting 2023 van 

SVHW. SVHW is een organisatie die namens de gemeente 
belastingen heft. Dan kunt u denken aan de rioolheffing 
of de afvalstoffenheffing. De gehele agenda en de 
stukken voor de bijeenkomsten vindt u op 
https://www.gemeentehw.nl/agendas-en
-vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 21 juni.

Voorstel uitbreiding bedrijfslocatie
De eigenaar van een bedrijf aan de Smidsweg 24 in 

Westmaas wil graag uitbreiden. De eigenaar heeft 3 
stukken naastgelegen grond gekocht. Daar zit nu nog 
‘bestemming Detailhandel’ en ‘Agrarisch met waarden’ 
op. De gemeente wil deze bedrijfsuitbreiding mogelijk 
maken en stelt de raad voor om de 3 aangekochte 
percelen de bestemming ‘Bedrijf’ te geven. 

Spreken tot de raad
Wilt u spreken tot de raad? Neem dan contact op met de 
griffie van de gemeenteraad via emailadres 
griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer
088 - 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over 
niet-geagendeerde onderwerpen.

Op 21 juni kunt u spreken vanaf het spreekgestoelte 
tijdens (een van) de bijeenkomsten. We ontvangen u 
graag dinsdag 21 juni om 19.30 uur op het gemeentehuis 
in Oud-Beijerland. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk 
dinsdag 21 juni 12.00 uur aan ons doorgeven via 
griffie@gemeentehw.nl of via 088  647 18 74.

Numansdorp  

Kennisgeving intrekken omgevingsvergunning Rijksweg A29 1 Numansdorp

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op woensdag 8 juni 2022, in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
de omgevingsvergunning die op12 oktober 2021 is 
verleend aan ContrAll Projektrealisatie B.V. (Shell 
Nederland Verkoopmaatschappij B.V.), de omgevingsver-
gunningen van 3 oktober 2012 (Revisievergunning), 14 
april 2014 (Milieuneutraal) en 12 oktober 2020 (Milieu-
neutraal) in te trekken voor het onderdeel milieu.

Beroep
Een ieder die het niet eens is met dit besluit kan 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 e-Herkenning) 
nodig. Op de genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.

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


