
Nieuws uit de gemeente
Week 26 | 29 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 & 
Opgroeien/aandachts-
gebied lokaal jongeren-
beleid en participatie
(24-32 uur)

  Adviseur Publiekszaken   
(36 uur)

  Beheerder/werkvoor-
bereider openbare 
verlichting (36 uur)

  Beleidsmedewerker 
Verkeer 
(36 uur)

  HR adviseur 
(32-36 uur)

  Inkoper aanbestedingen 
openbare ruimte 
(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)

Stages
• Stagiair(e) Civiele techniek
• Meewerk- en/of afstudeerstage 

Bouwkunde

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!

Ontdek de digitale wereld in een veilige omgeving en kom kennismaken met de Compaan

Voor ouderen die graag digitaal vaardiger willen worden, is er het project Compaan. 
Gemeente Hoeksche Waard, Welzijn HW en Bibliotheek Hoeksche Waard bieden hen 
een jaar lang gratis een Compaan tablet aan om in een veilige omgeving kennis te 
maken met de digitale wereld en digitaal contact te onderhouden met familie, vrienden 
en kennissen. Tijdens dit jaar worden zij ondersteund bij het gebruik van de tablet. Op 
dinsdag 12 juli wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin u kennis kunt 
maken met de tablet en meer informatie krijgt over het project. Komt u ook?

Compaan-project
In de Hoeksche Waard willen we een samenleving zijn waarin iedereen mee doet naar 
zijn of haar mogelijkheden. Soms kunnen die mogelijkheden uitgebreid worden, 
bijvoorbeeld door mensen te helpen digitaal vaardiger te worden. Daar zetten 
gemeente Hoeksche Waard, Welzijn HW en Bibliotheek Hoeksche Waard zich de 
komende 2 jaar voor in met het Compaan-project. 

Voor wie is de Compaan tablet?
De Compaan is voor ouderen die op dit moment geen toegang hebben tot digitale 
techniek of nog geen digitale vaardigheden hebben. De Compaan werkt eenvoudig en 
in een veilige omgeving. Ook voor mensen die weinig tot geen ervaring hebben met het 
gebruik van tablets. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om de digitale wereld te leren 
kennen door onder andere interactieve spelletjes te spelen, foto’s te delen, muziek te 
luisteren en nieuws te lezen. Maar het leert de gebruiker ook om digitaal contact met 
familie, vrienden en kennissen te hebben (beeldcontact). 

Heeft u interesse in de Compaan?
Wilt u de Compaan zelf gebruiken of kent u iemand die gebruik kan maken van de 
Compaan? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 12 juli aanstaande. U 
bent van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom in De Open Hof (W. van Vlietstraat 2a, 
3262 GM Oud-Beijerland). De Huiskamer van De Open Hof, ingang van Ghentstraat. 
Tijdens deze ochtend krijgt u informatie over hoe de Compaan werkt en leert u zelf de 
Compaan te gebruiken. Daarnaast ziet u hoe u als mantelzorger iemand kan 
ondersteunen in het gebruik van de Compaan.

Word jij
mijn nieuwe

collega?



ONTSPANNEN
BEWEGEN

ONMOETING
BEWUSTWORDING

Zorgen voor jezelf is belangrijk

MANTELZORGEN VOOR EEN ANDER KAN
VOLDOENING GEVEN, MAAR VRAAGT OOK

VEEL TIJD EN ENERGIE
Wandelt u MEE?
Onder leiding van wandelcoach John van der Sluis gaat u er samen met andere 
mantelzorgers erop uit. Tijdens het wandelen en het doen van praktische 
oefeningen ontdekt u wat helpt voor jezelf te zorgen en stress te voorkomen. Maar 
de wandeling is óók een moment om even te ontspannen en elkaar te ontmoeten. 
Een fijne combinatie van wandelen en mindfulness! 

WWaannnneeeerr?? 
De wandeling wordt georganiseerd op zondag 3 juli
Om 14.00 uur – 15.30 uur
Startpunt: De Open Hof, Willem van Vlietstraat 2a in Oud-Beijerland 

De wandeling wordt afgesloten met een koffie moment om de indrukken met elkaar 
te delen. Deelname is gratis en wordt door MEE georganiseerd in samenwerking 
met John van der Sluis van lopendstilstaan.nl

Aanmelden?
Graag! U kunt een e-mail sturen naar: karin.loendersloot@meeplus.nl

Voor in de agenda!
Noteert u ook alvast de overige data? Op 23 september en 9 oktober 2022 zijn er 
ook mantelzorgwandelingen georganiseerd. 
We vertrekken steeds vanaf een ander startpunt in de Hoeksche Waard.

Vrijwilligerswerk in de Hoeksche Waard

Wilt u vrijwilligerswerk doen in de Hoeksche Waard? Dan kunt u kiezen uit het 
ruime aanbod aan vrijwillige banen dat de vacaturebank van de 
Vrijwilligerscentrale Hoeksche Waard biedt. Ook kunt u via de 
vrijwilligerscentrale regelmatig trainingen volgen. 
Meer weten? Bel dan 088 – 730 89 00, bekijk het fi lmpje op de 
website www.vrijwilligerscentralehw.nl of scan de QR-code. 

Wist u dat u een 
klacht of melding 
over de buitenruimte 
makkelijk kunt 
doorgeven met de 
Fixi-app? 
Download de Fixi-app in de Appstore of Google Playstore. 
Met de app kunt u makkelijk aangeven waar het probleem is en foto’s 
uploaden. Via de app wordt u op de hoogte gehouden van uw melding. 

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

22-06-2022 Het wijzigen van de bestemming in 
wonen - Schenkeldijk 67 in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/155002)

Heinenoord

17-06-2022 Het uitbreiden van een bedrijfsgebouw 
- Nijverheidsweg 31 in Heinenoord. 
(Z/22/154267)

20-06-2022 Het bouwen van nieuwe woning op perceel 966 
- Mollekade 31 in Heinenoord. (Z/22/154567)

20-06-2022 Het uitbreiden van een loods - Blaaksedijk Oost 
59a in Heinenoord. (Z/22/154537)

Klaaswaal

20-06-2022 Het verbouwen van een agrarische loods 
naar horecagelegenheid en aanpassen van 
de buitengevel - Botweg 1b in Klaaswaal. 
(Z/22/154570)

21-06-2022 Brandveilig gebruik - Klaverbladstraat 1 in 
Klaaswaal. (Z/22/154634)

Maasdam

20-06-2022 Het aanleggen van een uitrit - Sportlaan 18 in 
Maasdam. (Z/22/154565)

20-06-2022 Het aanleggen van een uitrit - Zuiddijk Sectie G 
nr. 867 in Maasdam. (Z/22/154556)

23-06-2022 Het plaatsen van een tijdelijke kantoorunit - 
Lageweg 4 in Maasdam. (Z/22/155424)

Mijnsheerenland

22-06-2022 Het realiseren van een buitenberging 
- Buijensweg 1b in Mijnsheerenland. 
(Z/22/155006)

Numansdorp

21-06-2022 Het bouwen van een kassencomplex met 
waterbassin - Bommelskoussedijk nabij 28-30 
Sectie E nr. 771 in Numansdorp. (Z/22/154643)

21-06-2022 Het renoveren van de Haringvlietbrug 
- Haringvlietbrug Sectie D nr. 567 in 
Numansdorp. (Z/22/154767)

24-06-2022 Het bouwen van een woning - Kavel CK-01 in 
Numansdorp. (Z/22/155468)

Oud-Beijerland

17-06-2022 Het bouwen van een aanbouw aan de 
achterzijde en de zijkant van de woning 
- Esdoornstraat 2 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/154272)

21-06-2022 Het plaatsen van zonnepanelen - 
Koninginneweg 40 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/154772)

24-06-2022 Het plaatsen van een dakkapel - Hoepelmaker 8 
in Oud-Beijerland. (Z/22/155590)

Piershil

21-06-2022 Het bouwen van een woning - Oudendijk tussen 
nr. 2 en 4 in Piershil. (Z/22/154763)

Puttershoek

20-06-2022 Het bouwen van een opbouw op de bestaande 
aanbouw - Laan van Heemstede 58 in 
Puttershoek. (Z/22/154539)

Strijen

17-06-2022 Het kappen van een boom - Oud 
Bonaventurasedijk 34 in Strijen. (Z/22/154255)

22-06-2022 Het plaatsen van zonnepanelen - Nieuwestraat 
27 in Strijen. (Z/22/155007)

Westmaas

21-06-2022 Het bouwen van een woning - Ritselaarsdijk 
naast nr. 5 Sectie E nr. 314 in Westmaas. 
(Z/22/154693)

Zuid-Beijerland

21-06-2022 Brandveilig gebruik - Johan Berkstraat 31 in 
Zuid-Beijerland. (Z/22/154637)

22-06-2022 Het realiseren van een ontmoetingsplek - 
Oranjeweg Sectie F nr. 1 in Zuid-Beijerland. 
(Z/22/154982)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard 

20-06-2022 Het plaatsen van 9 zonnepanelen - 
Dorpsstraat 34 in Goudswaard. Gewijzigde 
omgevingsvergunning (Z/22/129914)

Heinenoord 

21-06-2022 Het wijzigen van de bestemming - 
Goidschalxoordsedijk 21 in Heinenoord. 
(Z/22/149246)



Nieuw-Beijerland 

20-06-2022 Het plaatsen van een dakkapel - Akkerdreef 11 
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/154050)

21-06-2022 Het bouwen van een nieuwbouwwoning 
- Voorstraat 16 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/139013)

24-06-2022 Het bouwen van een berging/bijgebouw 
- Doelweijk 2 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/140572)

Numansdorp

20-06-2022 Het bouwen van een nieuwbouwwoning - 
Kornet 2 in Numansdorp. (Z/22/142619)

23-06-2022 Het bouwen van een vrijstaande woning - 
Kolonel 10 in Numansdorp. (Z/22/148040)

Oud-Beijerland

20-06-2022 Het plaatsen van een roldeur in de schuur 
- Philip van Dijkhof 1 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/146731)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

23-06-2022 Exploitatievergunning aan Bres voor Sportzaal 
De Bongerd - Klaverbladstraat 3 in Klaaswaal.

Maasdam

24-06-2022 Ontheffing geluid tijdens de afsluiting 
competitie handbal van H.S.V. The Blue Hitters 
op 25 juni 2022 vanaf 10.00 tot 22.00 uur - 
Sportlaan 11 in Maasdam. 

Numansdorp

23-06-2022 Exploitatievergunning aan Bres voor Sporthal 
Cromstrijen - Buttervliet 3 in Numansdorp.

Oud-Beijerland

21-06-2022 Evenementenvergunning voor de 
Maasheimroute Hoeksche Waard op 25 juni 
2022 van 10.00 tot 16.00 uur - Lamborghinilaan 
2 (Dugros) in Oud-Beijerland.

Piershil

21-06-2022 Evenementenvergunning voor de 
Maasheimroute Hoeksche Waard op 25 juni 
2022 van 10.00 tot 16.00 uur - Sluisjesdijk 37 
(Maatschap P. Kranenburg) in Piershil.

23-06-2022 Exploitatievergunning aan Bres voor MFA De 
Wurf - Voorstraat 33 in Piershil.

Puttershoek

21-06-2022 Evenementenvergunning voor de 
Maasheimroute Hoeksche Waard op 25 juni 
2022 van 10.00 tot 16.00 uur - Groeneweg 10 
(Maasheim) in Puttershoek.

Strijen

21-06-2022 Evenementenvergunning voor Schuurfeest 
Goud op 2 juli 2022 van 20.00 tot 1.00 uur - 
Molenweg 1 in Strijen.

21-06-2022 Evenementenvergunning voor het organiseren 
van Jeugdland 2022 van 15 tot en met 19 
augustus 2022 - Leeuwerikstraat ter hoogte van 
ijsbaan Het Molenschaer in Strijen.

20-06-2022 Evenementenvergunning voor het organiseren 
van de zomermarkt op 25 juni 2022 van 9.00 
tot 17.00 uur - Boompjesstraat, Kerkstraat en 
Molenstraat in Strijen.

23-06-2022 Exploitatievergunning aan Bres voor Dorpshuis 
Streona - Stockholmplein 6 in Strijen.

Verleende Alcoholweg vergunningen/ontheffingen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Strijen

21-06-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
zwak alcoholische dranken te schenken tijdens 
het Schuurfeest Goud op 2 juli 2022 van 20.00 
tot 0.30 uur - Molenweg 1 in Strijen. 

Beslistermijn verlengen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Maasdam

17-06-2022 Het bouwen van een woning - Zuiddijk 
kadastraal perceel G 867 (naast nummer 5) in 
Maasdam. De beslistermijn wordt met 6 weken 
verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De 
nieuwe beslisdatum wordt daardoor 03-08-
2022. (Z/22/145795)

21-06-2022 Het vervangen van een schuur - Polderdijk 27 in 
Maasdam. De beslistermijn wordt met 6 weken 
verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De 
nieuwe beslisdatum wordt daardoor 03-08-
2022. (Z/22/145624)

Numansdorp

21-06-2022 Het uitbreiden van het dak en de topgevel 
aan de oostgevel - Schuringsedijk 150 in 
Numansdorp. De beslistermijn wordt met 6 
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
06-08-2022. (Z/22/142948)

Piershil

20-06-2022 Het bouwen van een tuinhuis, schuur - 
Oosthoek 21 in Piershil. De beslistermijn wordt 
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 
van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 04-08-2022. (Z/22/140343)

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Besluit d.d. Naam organisatie

Klaaswaal

04-07 tot en 
met 09-07-2022

Stichting Erasmus MC Foundation Tour for Life 
in Klaaswaal.

Nieuw-Beijerland

04-07 tot en 
met 09-07-2022

Stichting Erasmus MC Foundation Tour for Life 
in Nieuw-Beijerland.

Numansdorp

04-07 tot en 
met 09-07-2022

Stichting Erasmus MC Foundation Tour for Life 
in Numansdorp.

Puttershoek

04-07 tot en 
met 09-07-2022

Stichting Erasmus MC Foundation Tour for Life 
in Puttershoek.

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

‘s-Gravendeel

22-06-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen en slopen 
schuurtje - Schenkeldijk 2 a in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/154966)

Klaaswaal

21-06-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Oranjestraat 34 in 
Klaaswaal. (Z/22/154705)

Numansdorp

21-06-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Aart Reedijkweg 
48 in Numansdorp. (Z/22/154713)

Oud-Beijerland

24-06-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Binnenpad 20 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/155533)

Vastgestelde besluiten 

Op dinsdag 31 mei 2022 heeft het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard de 
volgende besluiten vastgesteld.

• Beleidsregel bestuurlijke boete gemeente Hoeksche Waard 2022;
• Beleidsregel briefadres gemeente Hoeksche Waard 2022.

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

Oud-Beijerland

Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Pascalstraat 12 in  
Oud-Beijerland 
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 4 maart 2022 een melding in het 
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het oprichten van een circulair 

ambachtscentrum aan de Pascalstraat 12 in Oud-
Beijerland. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-22-405349.

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

Realisatie oplaadpunt elektrische voertuigen

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten een oplaadpunt te realiseren voor 
elektrische voertuigen aan de Meerkoet in Piershil. 

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



Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Christiaan Huygensstraat 
35-37 in Strijen
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 17 juni 2022 een melding in het 
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen van P.W. van der Waal & Zn B.V. Het gaat over 
het veranderen van een bedrijf voor het verpakken van 

voedingsmiddelen. De verandering betreft het uitbreiden 
van het bedrijf met het naastgelegen pand (Christiaan 
Huygensstraat 35). Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-22-410355.

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

Strijen

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

Wat besluit de gemeenteraad op 5 juli?  
Kijk mee!

Stemt de raad in met het financiële 
resultaat van de gemeente in 2021? En 
met het bouwen van woningen aan de 
Hofstraat in Westmaas ? Dit en meer staat 
dinsdagavond 5 juli op de agenda van de 
raad. Kijkt u mee? 

Vergadering bijwonen? 
Welkom!
Volg de vergadering vanaf de publieke 
tribune. De vergadering is in het 
gemeentehuis van Oud-Beijerland, W. 
van Vlietstraat 6, en start om 19.30 
uur. U kunt de vergadering ook live 
online volgen via www.gemeentehw.nl/
uitzendingen.

Komen er 35 woningen bij in 
Puttershoek?
Aan de Prins Bernhardlaan 1 in 
Puttershoek ligt een bedrijfslocatie. Het 
college wil hier graag 35 woningen 
realiseren. Het plan heeft voor inwoners 
ter inzage gelegen. Daar zijn 3 reacties 
(zienswijzen) op gekomen, waaronder het 
verzoek te verzekeren dat het agrarisch 
bedrijf dat naast de nieuwbouw ligt zijn 
activiteiten kan blijven uitoefenen. Naar 
aanleiding van de zienswijzen is het plan 
aangepast. Stemt de raad in met het plan?

Wat besluit de raad over de 
Zomerrapportage?
Het college stuurt ieder jaar 2 
rapportages naar de raad. Dat zijn de 
Zomerrapportage en de Slotrapportage  

(aan het einde van het jaar). In deze 
rapportages kan de raad lezen of er 
gedurende het jaar afwijkingen zijn in het 
werk van de gemeente en of de begroting 
daarom moet worden bijgesteld. Op basis 
van de Zomerrapportage 2022 stelt het 
college de raad onder andere voor om het 
budget van Jeugdhulp te verhogen. 

Wat staat er nog meer op de agenda?
De gehele agenda en de stukken voor 
deze vergadering vindt u op 
www.gemeentehw.nl/overzicht. Klik op 
datum 5 juli 2022.


