Nieuws uit de gemeente
Week 25 | 22 juni 2022

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

Word jij
mijn nieuwe
collega?

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!

Adviseur Gezondheid &
Informele Zorg/aandachtsgebied Maatschappelijke
ondersteuning

Beheerder/werkvoorbereider openbare
verlichting (36 uur)

Servicedeskmedewerker
ICT

Adviseur Opvoeden &
Opgroeien/aandachtsgebied lokaal jongerenbeleid en participatie

Beleidsmedewerker
Verkeer
(36 uur)

Specialist Water &
Riolering

HR adviseur

Startersfunctie junior
Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening

(24 uur)

(24-32 uur)

Adviseur Publiekszaken
(36 uur)

(32-36 uur)

Inkoper aanbestedingen
openbare ruimte
(36 uur)

(36 uur)

(36 uur)

(32-36 uur)

Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening
(36 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
Nederlandse veteranendag 25 juni 2022
Zaterdag 25 juni bedankt Nederland op Veteranendag de veteranen die zijn ingezet
in dienst van de vrede. Op deze dag staan we stil bij de inzet van de Nederlandse
militairen in het verleden. Maar ook bij vredesoperaties die nu in verschillende delen
van de wereld plaatsvinden. De Nederlandse Veteranendag vindt elk jaar plaats op
een zaterdag rond 29 juni, de geboortedag van wijlen prins Bernhard. Meer
informatie is te vinden op www.veteranendag.nl. Als teken van erkenning en
waardering wapperen die dag de Nederlandse driekleur en de Veteranenvlag bij
onze beide gemeentehuizen voor de bijna 400 Hoeksche Waardse veteranen.
Onze veteranen ontvangen deze week per post een uitnodiging voor een
veteranenbijeenkomst later dit jaar in september. Burgemeester Aptroot spreekt in
de uitnodiging, namens het gemeentebestuur, zijn grote dankbaarheid uit voor hun
inzet. De bijdrage van onze veteranen was en is van onschatbare waarde in tijden van
instabiliteit en onveiligheid.
Burgemeester Aptroot en veteraan Baars

Houd de energierekening laag!
Speciaal voor huurders: gratis online informatieavond met tips om energie te besparen
Huurt u een woning in de Hoeksche Waard? Kom dan naar de gratis online
informatieavond op woensdag 29 juni met tips om energie te besparen speciaal voor
huurders. Tijdens de avond kunt u ook direct een cadeaubon aanvragen ter waarde
van € 44,-. Met deze cadeaubon koopt u als huurder praktische energiebesparende
producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ledlampen, een waterbesparende
douchekop of tochtstrips.
Het is belangrijk dat huurders in de Hoeksche Waard fijn en comfortabel kunnen
wonen, maar ook dat de energierekening – ondanks de stijgende gas- en
elektriciteitsprijzen – betaalbaar blijft. Daarom organiseert gemeente Hoeksche
Waard in samenwerking met HW Wonen en het Regionaal Energieloket deze online
informatieavond. De bijeenkomst is voor alle huurders in de Hoeksche Waard.
Besparen op uw energierekening
Tijdens de online informatieavond ontvangt u als huurder praktische tips.
Ook krijgt u uitleg over eenvoudige maatregelen, die direct thuis toe te passen zijn.
Hiermee bespaart u flink op uw energieverbruik. Dat is goed voor het klimaat én de
portemonnee. Uiteraard kunt u uw vragen stellen. Na afloop ontvangt u een handig
(digitaal) informatiepakket. Ook kunt u meteen de cadeaubon aanvragen en hiervan
energiebesparende producten voor thuis kopen.

Meld u aan!
De online informatieavond is op woensdag 29 juni van 19.30 tot 20.30 uur. Meld u
aan via de website regionaalenergieloket.nl/acties. Vul uw postcode in en klik op
‘Online informatieavond voor huurders’ en daarna op ‘Aanmelden informatieavond’.
Deelnemen is eenvoudig via uw computer, tablet of telefoon.

!

Pas op: babbeltruc controle rookmelders
Vanaf vrijdag 1 juli is het verplicht
om een rookmelder in huis te
hebben. We horen dat criminelen
proberen binnen te komen om op
rookmelders te controleren. Dat
doen ze met een zogenoemde
‘babbeltruc’. Babbeltrucs zijn
smoesjes waarmee oplichters
proberen mensen te beroven. Pas
dus op en laat niet zomaar

Jongerenraad HW van start

mensen binnen! De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze
komen aan de deur of spreken u aan op straat met een
mooie smoes. Vervolgens stelen zij geld en andere
waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in
combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich
soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze zeggen
bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg. Ook vragen ze soms om een
glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Trap er niet in! Kijk
voor meer info en tips over babbeltrucs op de site van de politie:
www.politie.nl/onderwerpen/babbeltruc.html
www.pandemening.N

#geefjepandemening

Kinderen en jongeren zijn van groot belang voor de Hoeksche Waard. Zij zijn onze
toekomst. Gemeente Hoeksche Waard vindt het dan ook belangrijk om met hen in
gesprek te gaan over hun wensen en behoeften voor de toekomst van de
Hoeksche Waard. Sinds kort heeft de gemeente een jongerenraad. In deze
Jongerenraad HW zitten momenteel 7 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17
jaar. Zij bespreken belangrijke thema’s voor hen en hun leeftijdsgenoten. Denk
bijvoorbeeld aan huisvesting, duurzaamheid, straatintimidatie of uitgaan. Dit doen
zij op eigen initiatief of op verzoek van het college, de gemeenteraad of de
ambtenaren. Zo hebben ze recent al meegekeken naar een enquête voor jongeren
over duurzame economie en hebben ze meegedacht over de cultuuragenda.
Jong HW Denkt Mee
De jongerenraad is, net als de kinderburgemeester, onderdeel van het programma
Jong HW Denkt Mee. Een programma waarmee de gemeente de jeugd wil
betrekken bij de lokale politiek. ‘Door kinderen en jongeren nu al kennis te laten
maken met het werk van de gemeente en mee te laten denken en praten over hun
leefomgeving krijgen we waardevolle informatie. Informatie die ons heel goed
helpt bij het nemen van besluiten. Ook zullen zij goede gesprekspartners zijn van
de gemeente.’, aldus Paul Boogaard (Jongerenparticipatie).
Jongerenraad HW
De Jongerenraad HW is voor jongeren
van 12 tot en met 18 jaar. Paul
Boogaard: ‘We zijn met jongeren in
gesprek gegaan en zij kwamen zelf met
de wens voor een jongerenraad. Wij zijn
blij dat we nu voldoende leden hebben
en dat de jongerenraad gevormd is.’
Jongerenraad: ‘Wij zijn blij dat we nu
van start kunnen gaan. Leuk om te zien
dat de gemeente ons al weet te vinden
en ons vraagstukken voorlegt en advies vraagt. We roepen jongeren in de
Hoeksche Waard op om ons te volgen op social media en contact met ons op te
nemen als er onderwerpen zijn die ze willen aankaarten bij de gemeente. Wij zijn er
voor jou. Denk mee over jouw toekomst in de Hoeksche Waard.’
Meedenken?
Ben je in leeftijd tussen de 12 en 18 jaar en wil je meedenken met de gemeente?
Meld je dan aan bij de jongerenraad. Dit kan via de website jonghwdenktmee.nl of
via een persoonlijk bericht naar Instagram of het Facebookaccount van Jong HW
Denkt Mee. Je kunt deelnemen in de raad of alleen over bepaalde onderwerpen
meedenken. Hoe je meepraat, bepaal je zelf!
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uitwaaien in
het pretpark
Dit is een project van

Expositie Els van den Boogaard in gemeentehuis Oud-Beijerland
Tekenen en schilderen doet Els van den Boogaard al zolang zij een potlood kan
vasthouden. Haar inspiratie haalt ze uit de natuur, om van een wit doek naar een
spannend abstract landschap of semi abstract landschap te komen is een hele
ontdekkingsreis. Exposeren doet Els van den Boogaard dan ook regelmatig in
verschillende regio’s en deze maand in het gemeentehuis Oud-Beijerland. Hier exposeert
zij haar diverse werken in olie- en acrylverf, zoals 4 bomen in verschillende jaargetijden en
diverse abstracte werken. Haar werken zullen er de gehele maand juni nog hangen.

Jaarstukken 2021
Wij presenteren u onze jaarstukken 2021. Op deze pagina ziet u in één
oogopslag wat wij in hoofdlijnen in 2021 hebben gedaan en wat er aan geld is

Totaal 244,6 miljoen

Hoe wordt het geld per
programma uitgegeven?

binnengekomen en uitgegeven.
De gemeenteraad neemt op 5 juli 2022 een besluit over de vaststelling van de
jaarstukken 2021.
Het college van burgemeester en wethouders

Inkomsten
Wat zijn de inkomsten en
waar komen ze vandaan?

Van het Rijk
(gemeentefonds)
123,6 miljoen

Uitgaven

Totaal 247,6 miljoen

Lokale heﬃngen
49,5 miljoen

- Onroerendezaakbelasting

17,3 miljoen

- Afvalstoﬀenheﬃng

8,7 miljoen

- Rioolheﬃng

8,3 miljoen

- Precariobelasting

5,2 miljoen

- Leges

7,7 miljoen

- Lijkbezorgingsrechten

1,3 miljoen

- Hondenbelasting

0,6 miljoen

- Overig

0,3 miljoen

Andere inkomsten
74,6 miljoen

Huurinkomsten
3,1 miljoen
Grondverkopen
1,8 miljoen

-

Bestuur en ondersteuning

-

Veiligheid

-

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

-

Economie

2,8 miljoen

-

Onderwijs

6,0 miljoen

-

Sport, cultuur en recreatie

12,6 miljoen

-

Sociaal domein

72,7 miljoen

-

Volksgezondheid en milieu

14,2 miljoen
9,4 miljoen
44,9 miljoen

7,5 miljoen

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

13,3 miljoen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead,
VPB en onvoorzien

35,3 miljoen

Stortingen in reserves

26,0 miljoen

Resultaat

Dividenden
1,4 miljoen

Totaal inkomsten
Totaal uitgaven

Bijdragen vanuit reserves
31,6 miljoen

Resultaat

247,6 miljoen
244,6 miljoen
3,0 miljoen

Overig (overige bijdragen rijk voor
bijvoorbeeld bijstand, bijdragen
provincies, /etc)

De besluitvorming over de jaarstukken 2021 vindt plaats in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 5 juli 2022. Ga voor meer meer informatie

36,8 miljoen

en de vergaderstukken naar www.gemeentehw.nl en klik op Gemeenteraad.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Strijen
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.

BO Wonen zijn aanwezig. Wij maken u er graag op attent
dat er nog geen prijzen bekend zijn op die avond.

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 30 juni, van 18.00 tot 21.00 uur,
organiseren wij een 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

Wij vinden het fijn 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-mailadres:
michel.koorn@gemeentehw.nl.

Inloopavond dijkverbetering De Keen Strijen
Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap
Hollandse Delta heeft op 17 mei 2022 besloten om het
ontwerp-projectplan versterking waterkering De Keen
voor inspraak ter inzage te leggen. In het plan staat wat
er moet gebeuren om de Strijense waterkering sterker te
maken zodat deze weer aan de veiligheidsnormen

voldoet. Op dinsdag 28 juni is er in Dorpshuis Streona in
Strijen een inloopavond. Hier kunt u uitleg krijgen over
het ontwerp-projectplan en vragen stellen. De inloop
duurt van 17.00 uur tot 19.00 uur. U kunt zelf bepalen
hoe laat u komt. Heeft u vragen naar aanleiding van dit
bericht? Dan kunt u contact opnemen met Ingrid Iding,

omgevingsmanager waterschap Hollandse Delta. Zij is te
bereiken via het telefoonnummer 0900 - 2005 005.
Mailen kan ook: 3regionalekeringen@wshd.nl. Het plan
ligt van vrijdag 3 juni 2022 tot en met donderdag 14 juli
2022 ter inzage. U vindt het ontwerp-projectplan op de
website officielebekendmakingen.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.

15-06-2022

14-06-2022

14-06-2022

Oud-Beijerland
13-06-2022

Het verbouwen van een bedrijfspand
(verhogen/gelijktrekken middelste gedeelte
dak) - Röntgenstraat 11 in Oud-Beijerland.
(Z/22/144344)

14-06-2022

Het realiseren van een inrit - Winterkoning 10 in
Oud-Beijerland. (Z/22/143464)

15-06-2022

Het slopen van fundering en kelders en
sanering van de grond - Oostdijk 187 in
Oud-Beijerland. (Z/22/151392)

16-06-2022

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordak vlak - Emmastraat 44 in Heinenoord.
(Z/22/154241)

Het vervangen van de overkapping en het
plaatsen van zonnepanelen - Rietsnijder 49
in Oud-Beijerland. (Z/22/141971)

17-06-2022

Het plaatsen van een dakkapel in het
achterdakvlak (flits) - Karrespoor 35 in
Oud-Beijerland. (Z/22/150635)

Het verlengen van de standplaatsperiode
voor de covid porto cabin - Kerkstraat 26 in
Klaaswaal. (Z/22/153425)

Nieuw-Beijerland
13-06-2022

Melding brandveilig gebruik - Achterstraat 5 in
Nieuw-Beijerland. (Z/22/153235)

17-06-2022

Het plaatsen van een dakkapel - Akkerdreef 11
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/154050)

Numansdorp
13-06-2022

Het aanbrengen van beschoeiing - Kolonel 10
kavel EK-5 in Numansdorp. (Z/22/153216)

13-06-2022

Het aanbrengen van beschoeiing - Kolonel 6
kavel EK-1 in Numansdorp. (Z/22/153180)

13-06-2022

Het aanbrengen van beschoeiing - Kolonel 8
kavel EK-3 in Numansdorp. (Z/22/153191)

13-06-2022
13-06-2022

Het aanbrengen van beschoeiing - Kolonel 9
kavel EK-4 in Numansdorp. (Z/22/153203)
Het verbouwen van de bestaande garage t.b.v.
een mantelzorgwoning - Groeneweg 29 in
Numansdorp. (Z/22/153266)

17-06-2022

Het aanbouwen aan de achterzijde en zijkant
van de woning - Breitnerstraat 11 in
Oud-Beijerland. (Z/22/153399)

14-06-2022

Het bouwen van een opbouw op bestaande
aanbouw aan de achtergevel - Oostdijk 133 in
Oud-Beijerland. (Z/22/153532)

16-06-2022

Het plaatsen van een dakopbouw - Prins
Bernhardstraat 11 in Oud-Beijerland.
(Z/22/153945)

16-06-2022

14-06-2022

17-06-2022

Verzonden d.d.

14-06-2022

14-06-2022

Collectevergunning voor Stichting
Runningteam Korendijk in de periode van 28
augustus tot en met 3 september 2022 in
Nieuw-Beijerland.

15-06-2022

Het plaatsen van een container op de
paardenweide - Kooilandsedijk 25 in Strijen.
(Z/22/153715)

14-06-2022

17-06-2022

16-06-2022

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

Collectevergunning voor Stichting
Runningteam Korendijk in de periode van 28
augustus tot en met 3 september 2022 in
Nieuwendijk.

Ontheffing geluid tijdens het Jubileumfeest
van V.V. NSVV op 24 juni 2022 vanaf 19.00
tot 22.30 uur aan de Wilhelminastraat 1 in
Numansdorp.

Collectevergunning voor Stichting
Runningteam Korendijk in de periode van 28
augustus tot en met 3 september 2022 in
Piershil.

Puttershoek
Het bouwen van een bedrijfsgebouw - Reedijk
Sectie G 1942 in Heinenoord. (Z/22/143618)

15-06-2022

Het plaatsen van zonnepanelen op de grond
- Zuidzijdsedijk 82 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/145287)

Strijen

Nieuw-Beijerland
13-06-2022

13-06-2022

Het realiseren van een aanbouw - Griendweg 30
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/145471)

15-06-2022

Het vervangen van de brug - nabij Sabinastraat
49b in Nieuw-Beijerland. (Z/22/147635)

Zuidzijde
14-06-2022

Collectevergunning voor Stichting
Runningteam Korendijk in de periode van 28
augustus tot en met 3 september 2022 in
Zuidzijde.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Nieuw-Beijerland
15-06-2022

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om
zwak alcoholische dranken te schenken tijdens
het Bram Roza Festival op 29 juni, 30 juni, 1 juli
en 2 juli 2022 op Het Gors aan de Spuidijk in
Nieuw-Beijerland.

Numansdorp
17-06-2022

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om
zwak alcoholische dranken te schenken tijdens
het Jubileumfeest op 24 en 25 juni 2022
bij V.V. NSVV aan de Wilhelminastraat 1 in
Numansdorp.

Beslistermijn verlengen		
Datum
verlenging

Zakelijke inhoud

Klaaswaal
Het renoveren van de woning - OudCromstrijensedijk WZ 61 in Klaaswaal. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 23-06-2022.
(Z/22/145089)

14-06-2022

Het aanleggen van een drijvende steiger tegenover Spuidijk 46 in Nieuw-Beijerland.
De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 29-07-2022.
(Z/22/138538)

Oud-Beijerland
13-06-2022

Het uitbreiden van de woning aan de zijgevel
- Multatulipad 65 in Oud-Beijerland. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 30-07-2022.
(Z/22/140276)

Overzicht collecte(s) komende periode(s)
Datum
Collecte

Naam organisatie

Hoeksche Waard
27-06 tot en
met 02-07-2022

Nationaal MS Fonds 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

Piershil
14-06-2022

Heinenoord

Standplaatsvergunning voor de verkoop van
aardappelen, groente en fruit op de dinsdagen
van 08.00 tot 13.00 uur van 5 juli 2022 tot 5
juli 2032 aan de Gravin Sabinastraat in ZuidBeijerland.

Evenementenvergunning voor het houden van
het Bram Roza Festival op 29 juni, 30 juni, 1 juli,
2 juli en 3 juli 2022 op Het Gors aan de Spuidijk
in Nieuw-Beijerland.

Numansdorp

Verleende omgevingsvergunningen

13-06-2022

15-06-2022

Nieuw-Beijerland
Evenementenvergunning voor het organiseren
van een Vakantiebijbelweek van 16 tot en met
19 augustus 2022 ter hoogte van het terrein
van Voetbalvereniging NBSVV in NieuwBeijerland.

Nieuwendijk

Zakelijke inhoud

Collectevergunning voor Stichting
Runningteam Korendijk in de periode van 28
augustus tot en met 3 september 2022 in ZuidBeijerland.

Collectevergunning voor Stichting
Runningteam Korendijk in de periode van 28
augustus tot en met 3 september 2022 in
Goudswaard.

13-06-2022

Het plaatsen van een smalle aanbouw - A.A.
Meerenburghstraat 3 in Strijen. (Z/22/153471)

‘s-Gravendeel

14-06-2022

15-06-2022

Nieuw-Beijerland

14-06-2022

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Goudswaard

Strijen

Het plaatsen van een tuinhuis - Johannes
Kolfstraat 4 in Westmaas. (Z/22/154248)

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 APV vergunningen/ontheffingen

15-06-2022

17-06-2022

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

Collectevergunning voor Stichting
Runningteam Korendijk in de periode van 28
augustus tot en met 3 september 2022 in
Vuurbaken.

Zuid-Beijerland

ZuidBeijerland

Het bouwen van 2 magazijnen met kantoren Kristalweg 1 in Puttershoek. (Z/22/153236)

Westmaas

14-06-2022

Het plaatsen van 3 vlaggemasten Industriestraat 11, 12 in Strijen. (Z/22/151751)

Westmaas

Puttershoek
13-06-2022

Het plaatsen van een dubbelzijdige kleine
lichtbak - Beijersehof 15 in Oud-Beijerland.
(Z/22/148375)

Strijen

Oud-Beijerland
14-06-2022

Het bouwen van een woning - Paltrokmolen 1
in Numansdorp. (Z/22/132411)

Zakelijke inhoud

Klaaswaal

Vuurbaken

Numansdorp

Heinenoord
17-06-2022

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

17-06-2022

Evenementenvergunning voor het houden van
een buitenconcert op 30 juli 2022 van 16.00 tot
19.00 uur op het Maximaplein in Puttershoek.

Evenementenvergunning voor het houden van
een Tuintjesmarkt Strijen XXL op 10 september
2022 van 10.00 tot 16.00 uur in de wijken
Land van Essche, Noord, Strijen Centrum &
Oranjewijk en Wijk Over de Keen in Strijen.

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.

Numansdorp

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

13-06-2022

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel
14-06-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Anemoonpad 19
in ‘s-Gravendeel. (Z/22/153278)

Oud-Beijerland
16-06-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Begoniastraat
2,7,9,18,26 en 60 in Oud-Beijerland.
(Z/22/153900)

Nieuw-Beijerland
17-06-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Van
Oldebarneveldstraat 30 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/154225)

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Roerdompsingel
14, 16, 18, 20 in Numansdorp. (Z/22/153150)

13-06-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Roerdompsingel
16 in Numansdorp. (Z/22/153145)

16-06-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Rijksstraatweg 65
a in Numansdorp. (Z/22/153837)

Oud-Beijerland
13-06-2022

14-06-2022

16-06-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Witsenstraat 30
in Oud-Beijerland. (Z/22/153905)

17-06-2022

Het slopen van het pand - Oostraat 16a in
Oud-Beijerland. (Z/22/154194)

Puttershoek
15-06-2022

Strijen
13-06-2022

Het slopen van een garage en het verwijderen
en afvoeren van asbesthoudende materialen
- Ooststraat 76 in Oud-Beijerland.
(Z/22/153065)
Het slopen van de aanbouw - Oostdijk 133 in
Oud-Beijerland. (Z/22/153533)

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Arent van
Lierstraat 24 in Puttershoek. (Z/22/153609)

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende - Oudendijk 27 in Strijen.
(Z/22/153101)

Westmaas
11-06-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Stougjesdijk 69 in
Westmaas. (Z/22/152981)

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

Plaats

Datum uitschrijving

E.T. Solange

Heinenoord

09-06-2022

D. Eikhout

Puttershoek

12-04-2022

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 B&W van
gemeente Hoeksche Waard, 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 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.

Vastgestelde besluiten
Op dinsdag 26 april 2022 heeft de Raad onderstaande besluiten vastgesteld.

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

• Reglement van orde Raad Hoeksche Waard 2022;
• Verordening op de agendacommissie Hoeksche Waard 2022;
• Verordening op het presidium Hoeksche Waard 2022.

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming – Beheer en schadebescherming
Gebruik van een luchtdrukgeweer bij de bestrijding van de bruine rat en zwarte rat
in de gehele provincie Zuid-Holland
Vanaf vrijdag 17 juni tot en met vrijdag 29 juli 2022 liggen de OntwerpbeschikkingBeheer en schadebestrijding en de relevante documenten ter inzage. Gedurende deze
termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer

01031914, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten. Een zienswijze
moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB
Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.
De ontwerpbeschikking wordt bekend gemaakt op www.overheid.nl.
De ontwerp beschikking en de relevante documenten kunt u opvragen door een e-mail
te sturen aan PenL@gemeentehw.nl.

‘s-Gravendeel
Besluit maatwerkvoorschriften Langedam 1 ’s-Gravendeel
Besluit maatwerkvoorschriften
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft op maandag 30 mei 2022 een verzoek ontvangen
van AAB NL, namens Preesman Potplanten, met
betrekking tot het opleggen van een
maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor het lozen van brijnwater afkomstig
van omgekeerde osmose op de bodem. De lozing vindt
plaats aan de Langedam 1 in ‘s-Gravendeel. Deze melding
is afgehandeld onder zaaknummer Z-22-409548. Datum
besluit: woensdag 15 juni 2022.

Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken kunt u op
afspraak, tijdens kantooruren, inzien bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat
140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer 078 – 770
85 85 maakt u een afspraak.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen
deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te
geschieden door het indienen van een bezwaarschrift

gericht aan het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Een
bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een
termijn van 6 weken na de datum van verzending van
deze beschikking. Een bezwaarschrift moet worden
ondertekend en dient in ieder geval het volgende te
bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van de beschikking waartegen
bezwaar wordt gemaakt;
• de gronden van het bezwaar.

Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Havenweg 1 in
‘s-Gravendeel
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op vrijdag 3 juni 2022 een melding
in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft
ontvangen. Het gaat over het veranderen van de
inrichting gelegen aan de Havenweg 1 in ‘s-Gravendeel.

De verandering betreft het op enig moment binnen de
inrichting opslaan van maximaal 42.000 ton van gemengd
bouw- en sloopafval met Eural-codes 170904, 170107,
170302 en 170504. Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-22-409800.

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

Klaaswaal
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Boomdijk 45a in Klaaswaal
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op dinsdag 7 juni 2022 een melding
in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft
ontvangen. Het gaat over het veranderen van de

inrichting gelegen aan de Boomdijk 45a in Klaaswaal. Het
betreft het realiseren van een nieuwe agrarische schuur
ten behoeve van opslag. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-22-409835.

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

Numansdorp
Omgevingsvergunning voor het restaureren van de molenromp ‘Landzicht’ - Burg de
Zeeuwstraat 52a in Numansdorp
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
verleende op maandag 13 juni 2022 een omgevingsvergunning voor restauratie van het metselwerk en voegwerk van de molenromp aan de Burg. de Zeeuwstraat
52a in Numansdorp. Het pand betreft een rijksmonument
(monumentnummer: 527680). Deze vergunning is
verleend met toepassing van artikel 2.15 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Inhoud en doel van de vergunning
Het plan betreft omvangrijk metsel- en voegwerkherstel
aan de binnen- en buitenzijde van de molenromp. De
bovenste meter van de romp wordt gedemonteerd en
opnieuw opgetrokken waarbij twee rollagen worden
gereconstrueerd. Het ontwerp van de vergunning en de
bijbehorende stukken lagen van donderdag 7 april tot en
met donderdag 19 mei 2022 ter inzage. Tijdens deze
periode konden zienswijzen worden ingediend. Wij
ontvingen geen zienswijzen. Het college besloot daarom
de omgevingsvergunning te verlenen.
Ter inzage
De omgevingsvergunning met alle bijlagen liggen met
ingang van donderdag 23 juni tot en met woensdag 3

augustus 2022 ter inzage. De omgevingsvergunning en
de bijbehorende stukken zijn op verzoek in te zien. U kunt
hiervoor een e-mail met vermelding van zaaknummer:
Z/21/115198 sturen aan:
omgevingsvergunning@gemeentehw.nl.
Beroep indienen tegen de omgevingsvergunning
Tegen het besluit van het college om de
omgevingsvergunning vast te stellen kan beroep worden
ingediend. Belanghebbenden kunnen met ingang van
donderdag 23 juni tot en met woensdag 3 augustus 2022
beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen
gedurende deze termijn alleen beroep indienen wanneer
hij of zij kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om een zienswijze tegen het
ontwerpbesluit in te dienen.
In het beroepschrift moeten in ieder geval de volgende
gegevens vermeld worden:
• 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 kan worden gestuurd aan, Rechtbank
Rotterdam, Sector Bestuursrecht
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden
van de omgevingsvergunning, via een voorlopige
voorziening
De omgevingsvergunning treedt in werking een dag
nadat de beroepstermijn is verstreken.
Om te voorkomen dat de omgevingsvergunning in
werking treedt, kan een belanghebbende een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank. Wanneer er gedurende de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank schort de
werking van de omgevingsvergunning, op totdat op het
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Vragen?
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via
info@gemeentehw.nl of telefoonnummer 088 - 647 36 47.

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.

*Rectificatie*
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kreupeleweg 70 Westmaas en Oudendijk 77 Strijen’
Op donderdag 9 juni 2022 maakten wij bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan ‘Kreupeleweg 70 Westmaas
en Oudendijk 77 Strijen ter inzage ligt. Dit
ontwerpbestemmingsplan stond niet op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Om die reden leggen wij het
plan opnieuw ter inzage.

worden op de locatie van de voormalige kassen
gebouwd. De resterende drie compensatiewoningen
worden elders in de gemeente Hoeksche Waard
gebouwd. Dit ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw
van de vier woningen en het omzetten van de bestaande
twee bedrijfswoningen naar burgerwoningen mogelijk.

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.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kreupeleweg 70
Westmaas en Oudendijk 77 Strijen’ en alle bijlagen liggen
met ingang van donderdag 23 juni tot en met woensdag
3 augustus 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
plannummer: NL.IMRO.1963.BPKreupelew70WMS21ON01).

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

Wilt u de stukken in het gemeentehuis of een servicepunt
inzien? Maak dan een afspraak met S. 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 S. Voskamp van het team Omgeving via
telefoonnummer 088 - 647 14 75 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat vindt de raad van de plannen van het
college? Kijk 30 juni mee!
Uitbreiding van bedrijfsbebouwing aan de
Stougjesdijk in Mijnsheerenland. Wat
vinden de fracties van de politieke
partijen in de raad hiervan? Of van de
Jaarrekening 2021 van de gemeente?
Donderdagavond 30 juni spreekt de raad
onder andere over deze voorstellen van
het college. Dit gebeurt in 2
vergaderingen die gelijktijdig
plaatsvinden. Welkom!

Bijeenkomst ‘Fysiek domein’
In deze vergadering staat onder andere
het bestemmingsplan Schouteneinde
52-54 en Zijdewinde 12 in Puttershoek en
het bestemmingsplan Oud
Bonaventurasedijk 26 in Strijen op de
agenda.
Levensloopbestendige appartementen
Strijen
De gemeente wil de bouw van 23
appartementen mogelijk maken aan de
Oud Bonaventurasedijk 26 in Strijen. De
doelgroep bestaat met name uit
senioren/55+/emty nesters. Voor deze
ontwikkeling wordt de op locatie
aanwezige bedrijfsbebouwing van een

aardappelhandel gesloopt. Het college wil
met het mogelijk maken van deze
nieuwbouw bijdragen aan de vitaliteit en
leefbaarheid van Strijen.

Bijeenkomst ‘Bestuur en
Middelen’
In deze vergadering staat onder andere
de Zomerrapportage 2022, de
Jaarrekening 2021 en het
meerjarenperspectief Grondexploitaties
op de agenda.
Grondexploitatie, wat is dat eigenlijk?
Een grondexploitatie (soms afgekort tot
grex) is een begroting die wordt
opgesteld om grondkosten en
grondopbrengsten van een ruimtelijk
ontwikkelingsplan (zoals een nieuw
bestemmingsplan) in beeld te brengen.
Het gaat dan om plannen waarbij de
gemeente een eigendomspositie heeft.
Een meerjarenperspectief
Grondexploitatie is een bundeling van al
deze grondexploitaties. Wat vinden de
fracties van dit jarenperspectief? Kijk mee
op 30 juni.

Contactgegevens en openingstijden
Bezoekadressen
Kijk op www.gemeentehw.nl
Postadres
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
14 0186 | 088 - 647 36 47
info@gemeentehw.nl
www.gemeentehw.nl
06 - 10 63 54 21

Klacht of melding over uw omgeving?
Zo geeft u het door
• Download de FIXI-app in de Google
Play Store of de App store.
• Meld het via www.gemeentehw.nl.
• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.
• Buiten kantooruren, bel bij overlast of
gevaar: 088 – 647 17 50.
Storingsdienst Openbare Verlichting
Bel 076 - 581 06 58 of kijk op
storing.moononline.nl.

Gemeentezaken?
Maak een afspraak
op www.gemeentehw.nl
Volg ons ook op
 gemeenteHW
 @gemeenteHW
@gemeenteHW

Vergaderingen bijwonen?
Welkom!
Volg de vergaderingen op
donderdagavond 30 juni vanaf de
publieke tribune. De vergaderingen zijn in
het gemeentehuis van Oud-Beijerland, W.
van Vlietstraat 6, en starten om 19.30 uur.
U kunt de vergaderingen 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 vergaderingen vindt u op
https://hoekschewaard.
raadsinformatie.nl/dashboard.

Klik op datum 30 juni 2022.

Social media

Wat is en wat doet gemeenteraad
Hoeksche Waard? Welke onderwerpen
bespreekt de gemeenteraad deze week?
Hoe komt u in contact met raadsleden? U
krijgt antwoord op deze én nog veel meer
andere vragen via de social mediakanalen
van gemeenteraad Hoeksche Waard.
Volg ons op




gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW

