Nieuws uit de gemeente
Week 28 | 13 juli 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?

Adviseur Publiekszaken

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!

Organisatieadviseur

(36 uur)

(24 uur)

Beheerder/werkvoorbereider openbare verlichting

Servicedeskmedewerker
ICT

(36 uur)

(36 uur)

Beleidsmedewerker
Verkeer (36 uur)

Specialist Water &
Riolering

(36 uur)

(36 uur)

HR adviseur

(32-36 uur)

Inkoper aanbestedingen
openbare ruimte

(36 uur)

Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening

Startersfunctie junior
Toezichthouder Bouw
& Ruimtelijke Ordening

(32-36 uur)

Stages

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

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
Plan ook in de zomerperiode Logeerzorg zelf gemakkelijk in
Mantelzorg wordt vaak met liefde gegeven, maar het kan soms ook belastend zijn.
Gelukkig kunt u als mantelzorger af en toe even op adem komen door gebruik te
maken van Logeerzorg. In het Wijkpension van Alerimus zijn alle faciliteiten voor een
goede opvang van uw naaste voorhanden.
Vanaf heden is Logeerzorg nu nog beter in te plannen. Via de Logeerzorgagenda
plant u zelf Logeerzorg heel gemakkelijk in. U ziet op welke dagen Logeerzorg nog
beschikbaar is en welke dagen al zijn geboekt. Is Logeerzorg nog beschikbaar? Dan
kunt u ook meteen een reserveringsaanvraag doen. De Logeerzorgagenda is een
initiatief vanuit Thuis in de Kern en als samenwerking tussen gemeente Hoeksche
Waard en Alerimus te vinden op de website van Alerimus via:
www.alerimus.nl/mantelzorg/logeren.
Ook gebruikmaken van Logeerzorg?
Dat kan. Via de online Logeeragenda kunt u een reserveringsaanvraag indienen.
Team Wmo van de gemeente neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om uw
aanvraag door te spreken. Uiteraard kunt u voordat u een reserveringsaanvraag doet
ook bellen naar 088 – 647 19 20 of mailen naar contactwmo@gemeentehw.nl voor

meer informatie. Maak dan een afspraak via zorgbemiddeling@alerimus.nl of via
telefoonnummer 0186 - 65 96 59.

Huurt u een woning? Vraag een gratis cadeaubon van € 44,- aan voor energiebesparende
producten
Gemeente Hoeksche Waard biedt huurders in samenwerking met het Regionaal
Energieloket en HW Wonen een gratis cadeaubon aan ter waarde van € 44,-. Met
deze cadeaubon kunt u als huurder van een woning in de Hoeksche Waard
energiebesparende producten kopen. Denk hierbij aan ledlampen, een
waterbesparende douchekop, radiatorfolie of tochtstrips.
Dit soort kleine aanpassingen in huis bespaart direct energie, verlaagt de energierekening en is goed voor het milieu. Vraag de cadeaubon dus snel aan, want op is op.
Hoe vraagt u de cadeaubon aan?
Per adres wordt 1 cadeaubon verstrekt. Heeft u nog niet eerder een cadeaubon
aangevraagd, dan kunt u meedoen met de actie. Ga voor het aanvragen van een
cadeaubon naar de website van het Regionaal Energieloket:
www.regionaalenergieloket.nl/cadeaubon.
Waar kunt u de cadeaubon inleveren?
De cadeaubon kunt u bij verschillende webshops en fysieke winkels inleveren. Kijk op
www.regionaalenergieloket.nl/cadeaubon voor de deelnemende winkels en een lijst
met producten waaraan u de bon kunt besteden.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Oud-Beijerland
Maakte u gebruik van Vervoer Lokaal? Lees dan dit bericht!
Vervoer Lokaal is per vrijdag 1 juli gestopt.
Heeft u nog een kaart voor Vervoer Lokaal?
Heeft u nog volle kaarten of losse ritbonnen over, dan
kunt u deze in juli en augustus inleveren bij een 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
De Wielewaal is in Oud-Beijerland gestart. Dit 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.

u dat niet zelf regelen? Neem dan zo snel mogelijk
contact op met het team Wmo van de gemeente. Zij
kunnen onderzoeken of u in aanmerking komt voor een
vervoersvoorziening.

Wilt u opgehaald worden? Bel dan 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/.

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke
werkdag bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur via
telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47. Wij helpen
u graag!

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

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.

05-07-2022

Zakelijke inhoud

Besluit d.d.

06-07-2022

Het plaatsen van zonnepanelen - Zweedsestraat
23 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/157949)

Klaaswaal
07-07-2022

Het bouwen van een 2-onder-1 kapwoning Molendijk 12 in Klaaswaal. (Z/22/157988)

Maasdam
04-07-2022

Het realiseren van een dakopbouw - Trambaan
29 in Maasdam. (Z/22/157473)

07-07-2022

Het herbouwen van een dierenschuur Hoeksedijk 58 in Maasdam. (Z/22/158106)

08-07-2022

Het bouwen van een woning - Stougjesdijk
Sectie E nr. 1133 in Mijnsheerenland.
(Z/22/158224)

Numansdorp

Nieuw-Beijerland
08-07-2022

Het plaatsen van een dakkapel – Burg. de
Zeeuwstraat 29 in Numansdorp. (Z/22/157230)

07-07-2022

Het verplaatsen van de bedrijfswoning Middelsluissedijk OZ 41 in Numansdorp.
(Z/22/157991)

Oud-Beijerland

04-07-2022

05-07-2022

Het realiseren van een dakopbouw - Eikenlaan
97 in Puttershoek. (Z/22/149486)

Strijen
06-07-2022

Het bouwen van een schuur - Hoekseweg 18 in
Strijen. (Z/22/146464)

06-07-2022

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

07-07-2022

Het bouwen van een loods - Keizersdijk 135 in
Strijen. (Z/22/131275)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

29-06-2022

Zakelijke inhoud

Het vergroten van de aanbouw - Prins
Bernhardstraat 94 in Oud-Beijerland.
(Z/22/157517)
Het plaatsen van een informatie lcd-scherm
- Oost-Voorstraat 17 in Oud-Beijerland.
(Z/22/157626)
Het bouwen van 12 woningen - Oostdijk 187 in
Oud-Beijerland. (Z/22/157930)

07-07-2022

Het asfalteren van buurtschap Zinkweg Zinkweg in Oud-Beijerland. (Z/22/157958)

07-07-2022

Het realiseren van een dakopbouw Zoomwijcklaan 129 in Oud-Beijerland.
(Z/22/158116)

Het herstellen van brandschade - Molendijk 2 in
Piershil. (Z/22/157892)

07-07-2022

Het in gebruik nemen van het gemeentehuis
Piershil voor de opvang van vluchtelingen Voorstraat 26 in Piershil. (Z/22/158100)

Puttershoek

06-07-2022

30-06-2022

Het plaatsen van een warmtepomp - Sportlaan
4 in Strijen. (Z/22/158084)

Ontvangen d.d.

08-07-2022

Aanwezigheidsvergunning voor 2
kansspelautomaten aan Café het Hart Peperstraat 10 in Oud-Beijerland.

04-07-2022

04-07-2022

Alcoholwetvergunning voor Partycentrum De
Koningshoeve aan de Botweg 1b in Klaaswaal.

Numansdorp

Ontheffing artikel 35 voor het verstrekken van
zwak-alcoholische dranken tijdens de tentweek
2022 van 13 augustus 2022 tot en met
19 augustus 2022 van 16.00 tot 22.00 uur
aan de IJsbaan Oud-Beijerland - De Gorzen in
Oud-Beijerland.

Het afvoeren en verwijderen van
asbesthoudende materialen - Kreupeleweg 25
in Klaaswaal. (Z/22/157417)

06-07-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Spuistraat 16 in
Maasdam. (Z/22/157379)

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Beatrixstraat 9 in
Numansdorp. (Z/22/157904)

Oud-Beijerland
06-07-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Boezemsingel 22
in Oud-Beijerland. (Z/22/157735)

Puttershoek

Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland
Het bouwen van een binnenspeelplaats Vrouwehuisjesweg 1 in Mijnsheerenland. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 18-08-2022.
(Z/22/147101)

06-07-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Oranjelaan
Oostzijde 12 in Puttershoek. (Z/22/157915)

06-07-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Wilhelminastraat
41 in Puttershoek. (Z/22/157922)

07-07-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Oranjelaan
Westzijde 37 in Puttershoek. (Z/22/157965)

Zuid-Beijerland
05-07-2022

Toekenning straatnaam
Besluit d.d.

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Leliestraat 8 in
‘s-Gravendeel. (Z/22/157945)

Maasdam

Zakelijke inhoud

Beslistermijn verlengen		
Datum
verlenging

Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

Klaaswaal

Oud-Beijerland

Strijen

07-07-2022

Ingekomen sloopmeldingen

Klaaswaal

Het uitbreiden van de woning - Hoeksedijk 98 in
Puttershoek. (Z/22/157688)

Het kappen van een boom - Sectie N nr.3708 in
Strijen. (Z/22/158060)

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.

Zakelijke inhoud

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Besluiten

06-07-2022

Oud-Beijerland

07-07-2022

07-07-2022

Evenementenvergunning voor het organiseren
van de Tentweek 2022 van 13 tot en met
19 augustus 2022 van 7.00 tot 22.00 uur
aan de IJsbaan Oud-Beijerland - De Gorzen in
Oud-Beijerland.

Wet op de Kansspelen

Piershil
06-07-2022

Exploitatievergunning voor Partycentrum De
Koningshoeve - Botweg 1b in Klaaswaal.

Oud-Beijerland

Verzonden d.d.
Het uitbreiden van de Leeuwenhartschool
- Jasmijnstraat 6 in Oud-Beijerland.
(Z/22/157465)

06-07-2022

05-07-2022

Het aanleggen van een loopbrug met
drijvende steiger - tegenover Spuidijk 46 in
Nieuw-Beijerland. (Z/22/138538)

Puttershoek

08-07-2022

01-07-2022

04-07-2022

Het realiseren van 2 padelbanen op bestaande
tennisbaan - Molendijk 51 in Klaaswaal.
(Z/22/144621)

Klaaswaal

Mijnsheerenland
08-07-2022

Zakelijke inhoud

Voor een nieuwbouwproject op de hoek van
de Trambaan en de Oud-Bonaventurasedijk in
Strijen is een nieuwe straatnaam nodig. Het
college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard heeft besloten de volgende straatnaam
vast te stellen: Roseval in Strijen.

Klaaswaal

08-07-2022

’s-Gravendeel

07-07-2022

Verleende omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Het aanbrengen van 42 zonnepanelen op
een frame op het terrein - Zwartsluisje 35b in
Zuid-Beijerland. (Z/22/157564)

Zakelijke inhoud

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Lijsterbesstraat
15a in Zuid-Beijerland. (Z/22/157644)

Zuid-Beijerland

Vastgesteld besluiten
• Op 14 juni 2022 heeft de gemeenteraad het besluit ‘Wijziging op de Verordening
bedrijveninvesteringszone De Bosschen Oud-Beijerland 2021-2025’ vastgesteld;
• Op 5 juli 2022 heeft het college van B&W het besluit ‘Zomermandaat’ vastgesteld.

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

Heinenoord
Ontwerp omgevingsvergunning nabij Oud-Heinenoordseweg 8a Heinenoord ter inzage
Inhoud en doel van het project
Wij ontvingen een aanvraag voor een omgevings
vergunning voor het bouwen van een schuur en het
gebruiken van een perceel agrarische grond als tuin nabij
het perceel Oud-Heinenoordseweg 8a in Heinenoord.

stukken liggen met ingang van donderdag 21 juli tot en
met woensdag 31 augustus 2022 ter inzage. U kunt de
stukken bekijken op de website:
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer : NL.
IMRO.1963.NL.IMRO.1963.OVOHeinw8aHN20-ON01 )

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het voornemen om de gevraagde
omgevingsvergunning te verlenen. Dit doet zij door af te
wijken van het bestemmingsplan met gebruikmaking van
het zogenaamde ‘Wabo-projectbesluit’ (artikel 2.1, lid 1
onder c Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht).

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan
een afspraak met M. Koster van team Omgeving via
telefoonnummer 14 0186.

Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning kunt u richten aan:
Het college van burgemeester en wethouders van
gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp
omgevingsvergunning Oud-Heinenoordseweg 8a
Heinenoord.

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.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of
heeft u vragen? Neem dan contact op met M. Koster via
telefoonnummer 14 0186 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Langeweg 1a in Heinenoord
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 15 juni 2022 een melding in het
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft
ontvangen. Het gaat over het veranderen van de
inrichting gelegen aan de Langeweg 1a in Heinenoord.

De verandering betreft het realiseren van een werkplaats
inclusief 2 bruggen en een apk straat. Daarnaast wordt
de wasplaats verplaatst. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-22-410258.

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

Mijnsheerenland
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Stougjesdijk 153 Mijnsheerenland 2022’
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op
5 juli 2022 het bestemmingsplan ‘Stougjesdijk 153
Mijnsheerenland 2022’ gewijzigd vast.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding van de
bedrijfsbebouwing aan de Stougjesdijk 153 in
Mijnsheerenland mogelijk. De uitbreiding van de
bebouwing vindt plaats op het bestaande bedrijfsperceel
van initiatiefnemer. De uitbreiding voorziet in het
realiseren van overdekte opslag/stallingsruimte voor
machines/tractoren die door het bedrijf worden
verhandeld. De uitbreiding betreft een nieuw
bedrijfsgebouw van 2.160 m². Een bestaand verouderd
bedrijfsgebouw van 850 m² wordt verwijderd.

woensdag 24 augustus 2022 ter inzage. U kunt de
stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.BPStougjd153MHL22-VG01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan
een afspraak met M. Maes van team Omgeving via
telefoonnummer 088 - 647 17 09.
Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen, staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State.

De overlegreactie van het waterschap gaf aanleiding om
de toelichting van het bestemmingsplan aan te passen.
De wijziging ziet toe op het actualiseren van een nieuw
waterbeheerprogramma voor de periode 2022 – 2027.

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 14
juli tot en met woensdag 24 augustus 2022 beroep
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende
deze termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij:
1. tijdig een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan indiende;
2. kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan in te dienen;
3. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn
aangebracht bij het vaststellen van het
bestemmingsplan.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan
‘Stougjesdijk 153 Mijnsheerenland 2022’ en alle bijlagen
liggen met ingang van donderdag 14 juli tot en met

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

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 24
februari tot en met woensdag 6 april 2022 ter inzage.
Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen indienen.
Wij ontvingen geen zienswijzen en 2 overlegreacties.

dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State,
Afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking
treden van het bestemmingsplan, via een voorlopige
voorziening
Het bestemmingsplan treedt een dag nadat de
beroepstermijn is verstreken in werking. Om te
voorkomen dat het bestemmingsplan in werking
treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Wanneer er gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, schort
de werking van het bestemmingsplan op totdat op
het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan
contact op met M. Maes van team Omgeving via
telefoonnummer 088 - 647 17 09 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Oud-Beijerland
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 persoon niet meer woonachtig is op het
adres waar hij/zij in de basisregistratie personen staat
ingeschreven. Het college besloot deze persoon uit te
schrijven uit de Basisregistratie Personen van de
gemeente Hoeksche Waard, conform artikel 2.22 en 2.60,
en te registreren in de landelijke Registratie NietIngezetenen (RNI) met een onbekend adres.

Naam

Plaats

Datum uitschrijving

A.A. Vogelaar

Oud-Beijerland

13-06-2022

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

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de
volgende gegevens vermelden:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht;
• de reden van bezwaar;
• een ondertekening met naam en handtekening.

Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens
uw telefoonnummer en e-mailadres. Aan het behandelen
van uw bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het besluit niet
uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk geen schorsende
werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Wilt u

het besluit vanwege de spoedeisendheid laten uitstellen,
dan kunt u een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’
vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u
naar: De voorzieningenrechter van de rechtbank
Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007
BM Rotterdam.

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank 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.

Puttershoek
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Prins Bernhardlaan 1 Puttershoek’
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 5 juli
2022 het bestemmingsplan ‘Prins Bernhardlaan 1
Puttershoek’ gewijzigd vast.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plan ziet toe op aanpassing van de bedrijfs
bestemming aan de Prins Bernhardlaan 1 in Puttershoek
naar een woonbestemming voor 35 woningen.
Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 7
oktober tot en met woensdag 17 november 2021 ter
inzage. Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen
indienen. Wij ontvingen zienswijzen. De zienswijzen
gaven aanleiding om het bestemmingsplan aan te
passen. Van 1 perceel brengen we de verbeelding in
overeenstemming met de eigendomssituatie. Eveneens
borgen we de huidige activiteiten van het naastgelegen
bedrijf door een verbeterde motivering op te nemen en
een geluidsscherm te plaatsen. Tot slot brengen we het
bestemmingsplan in overeenstemming met het
bouwplan waarbij de 4e bouwlaag teruggebracht wordt.
Deze wordt aan alle kanten kleiner. In de toelichting
motiveren we beter waarom het plan tot een ruimtelijke
kwaliteitsverbetering leidt.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘Prins
Bernhardlaan 1 Puttershoek’en alle bijlagen liggen met
ingang van donderdag 14 juli tot en met woensdag 24
augustus 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op
de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
plannummer: NL.IMRO.1963.BPPrBernhl1PTH21-VG01)
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan

een afspraak met M. Maes van team Omgeving via
telefoonnummer 088 - 647 17 09.
Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State.
Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 14
juli tot en met woensdag 24 augustus 2022 beroep
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende
deze termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij:
1. tijdig een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan indiende;
2. kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan in te dienen;
3. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn
aangebracht bij het vaststellen van het
bestemmingsplan.
In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende
gegevens vermelden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.

Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State,
Afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van
toepassing
Dit betekent dat de indiener de beroepsgronden direct in
het beroepschrift moet opnemen. Het beroepschrift
wordt niet-ontvankelijk verklaard wanneer binnen de
beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De
beroepsgronden kunnen na afloop van de beroeps
termijn van 6 weken niet meer aangevuld worden.
Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking
treden van het bestemmingsplan, via een voorlopige
voorziening
Het bestemmingsplan treedt een dag nadat de
beroepstermijn is verstreken in werking. Om te
voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt,
kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Wanneer er gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, schort de
werking van het bestemmingsplan op totdat op het
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan
contact op met M. Maes van team Omgeving via
telefoonnummer 088 - 647 17 09 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Schouteneinde 54 / 52 en Zijdewinde 12 Puttershoek’
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 5 juli
2022 het bestemmingsplan ‘Schouteneinde 54 / 52 en
Zijdewinde 12 Puttershoek’ gewijzigd vast.

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan
een afspraak met K. Lorsheijd-Wierda van team
Omgeving via telefoonnummer 088 - 647 12 78.

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

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plangebied ligt aan het Schouteneinde 54/52 en de
Zijdewinde 12 te Puttershoek. Op de locatie zijn nu een
voormalig bedrijfspand, een woning en garageboxen
aanwezig. Het plan heeft het doel om de bebouwing op
de percelen af te breken en hiervoor in de plaats 15
woningen te realiseren.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State.

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

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 31
maart tot en met woensdag 11 mei 2022 ter inzage.
Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen indienen.
Wij ontvingen zienswijzen. De zienswijzen gaven
aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
Er worden in het plan 2 parkeerplaatsen toegevoegd, dit
wordt verwerkt in de toelichting van het
bestemmingsplan bij paragraaf 4.11. Verder word artikel
9 ‘Leiding – Gas’ van de regels in overeenstemming met
het tekstvoorstel van de Gasunie aangepast.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan
‘Schouteneinde 54 / 52 en Zijdewinde 12 Puttershoek’ en
alle bijlagen liggen met ingang van donderdag 14 juli
2022 tot en met woensdag 24 augustus 2022 ter inzage.
U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.BPSchouten54PTH22- VG01).

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 14
juli 2022 tot en met woensdag 24 augustus 2022 beroep
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende
deze termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij:
1. tijdig een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan indiende;
2. kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan in te dienen;
3. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn
aangebracht bij het vaststellen van het
bestemmingsplan.
In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende
gegevens vermelden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.

Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan
contact op met K. Lorsheijd-Wierda van team Omgeving
via telefoonnummer 088 - 647 12 78 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Strijen
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Oud Bonaventurasedijk 26 Strijen’
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 5 juli
2022 het bestemmingsplan ‘Oud Bonaventurasedijk 26’
ongewijzigd vast.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt de bouw van 23
appartementen aan de Oud Bonaventurasedijk 26 in
Strijen mogelijk. Voor deze ontwikkeling wordt de op de
locatie aanwezige bedrijfsbebouwing van een
aardappelhandel gesloopt.
Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 10
maart 2022 tot en met woensdag 20 april 2022 ter
inzage. Tijdens deze periode konden zienswijzen worden
ingediend. Wij ontvingen geen zienswijzen.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘Oud
Bonaventurasedijk 26 Strijen’ en alle bijlagen liggen met
ingang van donderdag 14 juli tot en met woensdag 24
augustus 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op
de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
plannummer NL.IMRO.1963.BPOudBond26STR21-VG01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan
een afspraak met A. Rotscheid via telefoonnummer
088 - 647 12 28.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State. Belanghebbenden
kunnen met ingang van 14 juli tot en met 24 augustus
2022 beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen
gedurende deze periode alleen beroep indienen wanneer
hij of zij kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om een zienswijze tegen het
ontwerpbestemmingsplan in te dienen.
In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende
gegevens vermelden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekenening.
Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State,
Afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

het beroepschrift moet opnemen. Het beroepschrift
wordt niet-ontvankelijk verklaard wanneer binnen de
beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De
beroepsgronden kunnen na afloop van de
beroepstermijn van 6 weken niet meer aangevuld
worden.
Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden van
het bestemmingsplan via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen dat
het bestemmingsplan in werking treedt, kunt u een
voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Wanneer er gedurende de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, schort de werking van het bestemmingsplan op
totdat over het verzoek om voorlopige voorziening is
beslist.
Vragen?
Neem dan contact op met A. Rotscheid via
telefoonnummer 088 - 647 12 28 of per e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van
toepassing
Dit betekent dat de indiener de beroepsgronden direct in

Westmaas
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijfslocatie Van Iperen, Smidsweg 24 Westmaas’
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 5 juli
2022 het bestemmingsplan ‘Bedrijfslocatie Van Iperen,
Smidsweg 24 Westmaas’ gewijzigd vast.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk het bestaande
bedrijfsoppervlak van Van Iperen bv aan de Smidsweg 24
in Westmaas te vergroten. Om deze uitbreiding mogelijk
te maken heeft Van Iperen bv 3 naastgelegen percelen
aangekocht.
Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 13
januari tot en met woensdag 23 februari 2022 ter inzage.
Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen indienen.
Wij ontvingen zienswijzen. De zienswijzen gaven geen
aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Een
overlegreactie gaf aanleiding in de toelichting van het
bestemmingsplan nader in te gaan op de
verkeersontsluiting van het perceel. Ook is ambtshalve
een wijziging doorgevoerd in het landschappelijk
inpassingsplan van de bedrijfslocatie Van Iperen (bijlage 2
van de regels).
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan
‘Bedrijfslocatie Van Iperen, Smidsweg 24 Westmaas ‘ en
alle bijlagen liggen met ingang van donderdag 14 juli
2022 tot en met woensdag 24 augustus 2022 ter inzage.
U kunt de stukken bekijken op de website

www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer:
NL.IMRO.1963.BPSmidswegWM20- VG01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan
een afspraak met A. Rotscheid van team Omgeving via
telefoonnummer 088 - 647 12 28.
Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State.
Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 14
juli tot en met woensdag 24 augustus 2022 beroep
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende
deze termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij:
1. tijdig een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan indiende;
2. kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan in te dienen;
3. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn
aangebracht bij het vaststellen van het
bestemmingsplan.
In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende
gegevens vermelden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);

• een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State,
Afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking
treden van het bestemmingsplan via een voorlopige
voorziening
Het bestemmingsplan treedt een dag nadat de
beroepstermijn is verstreken in werking. Om te
voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt,
kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Wanneer er gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, schort de
werking van het bestemmingsplan op totdat over het
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Vragen?
Neem dan contact op met A. Rotscheid van team
Omgeving via telefoonnummer 088 - 647 12 28 of
via e-mail ro@gemeentehw.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hofstraat Westmaas’
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 5 juli
2022 het bestemmingsplan ‘Hofstraat Westmaas’
gewijzigd vast.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plan voorziet in een ontwikkeling van 5 vrijstaande
woningen aan de Hofstraat in Westmaas. Voor deze
ontwikkeling wordt de op de locatie aanwezige
bedrijfsbebouwing van een transportbedrijf en een
camping gesloopt.

Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van zaterdag 3 april
tot en met vrijdag 14 mei 2021 ter inzage. Tijdens deze
periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij
ontvingen zienswijzen over het
ontwerpbestemmingsplan. De zienswijzen gaven
aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. De
wijzigingen hebben betrekking op het verlagen van de
goot-/bouwhoogten van de woningen en het opnemen
van voorwaardelijke verplichtingen voor het inrichten en

realiseren van bouwwerken binnen het plangebied.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘Hofstraat
Westmaas’ en alle bijlagen liggen met ingang van
donderdag 14 juli tot en met woensdag 24 augustus
2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer:
NL.IMRO.1963.BPHofWMS21-VG01).

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan
een afspraak met A. Rotscheid van team Omgeving via
telefoonnummer 088 - 647 12 28.
Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State.
Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 14
juli tot en met woensdag 24 augustus 2022 beroep
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende
deze termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij:
1. tijdig een zienswijze tegen het
ontwerpbestemmingsplan indiende;
2. kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het
ontwerpbestemmingsplan in te dienen;
3. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn

aangebracht bij het vaststellen van het
bestemmingsplan.
In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende
gegevens vermelden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State,
Afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking
treden van het bestemmingsplan via een voorlopige
voorziening
Het bestemmingsplan treedt een dag nadat de
beroepstermijn is verstreken in werking. Om te
voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt,
kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Wanneer er gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, schort de
werking van het bestemmingsplan op totdat over het
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Vragen?
Neem dan contact op met A. Rotscheid van team
Omgeving via telefoonnummer 088 - 647 12 28 of via
e-mail ro@gemeentehw.nl.

Nieuws uit de gemeenteraad
Raad roept college op om
passend te reageren op zorgen
agrariërs
Vorige week heeft de raad - in zijn laatste
raadsvergadering voor het zomerreces - uitgebreid
gesproken over de stikstofaanpak van het Rijk en de
gevolgen voor de agrariërs in de Hoeksche Waard. De
raad deelde de zorg van de agrariërs en nam hierover een
motie aan.
Samen schouders onder stikstofaanpak
De raad stemde in meerderheid in met de motie ‘Samen
schouders onder stikstofaanpak’. Daarin wordt het
college verzocht om de grote zorgen, die er leven binnen
de agrarische sector, te onderkennen en daar passend op
te reageren. De raad vraagt aan het college om in
overleggen met andere overheden erop toe te zien dat
agrarische ondernemers geholpen worden om zelf te
komen tot maatwerkoplossingen. En daarbij gebruik te
maken van de samenwerkingskracht van de ZuidHollandse Eilanden.
Kjell Noordzij neemt afscheid
Kjell Noordzij was in de vorige raadsperiode burgerlid
voor GroenLinks en sinds maart van dit jaar weer
burgerlid. Doordat hij zijn werk niet meer kon
combineren met zijn inzet voor de raad van Hoeksche
Waard, heeft hij besloten een stapje terug te doen in de
politiek.
Koninklijke Onderscheiding voor wethouder Van der
Wulp
Voormalig raadslid Adriaan van der Wulp heeft tijdens de
raadsvergadering uit handen van burgemeester Aptroot
de versierselen ontvangen die horen bij de
onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Adriaan van der Wulp kreeg deze onderscheiding omdat
hij zich onder andere al 20 jaar heeft ingezet als raadslid
voor de SGP in de Hoeksche Waard. Op 9 juni 2022 is hij
benoemd tot wethouder in het nieuwe college van
Burgemeester en Wethouders.

Moties vreemd aan de orde van de agenda
Verschillende fracties dienden gezamenlijk 5 moties
‘vreemd aan de orde van de agenda’ in. Dit zijn verzoeken
aan het college over actuele onderwerpen. De moties
gingen over de kosten huishoudelijke hulp WMO, het
verzoek om ouders met een uitkering pas te korten als
inwonende kinderen 27 jaar worden (Ontheffing
kostendelersnorm), het toeristische veerpontje op het
Haringvliet, Duurzaam bouwen en over de
stikstofaanpak.
De motie Ontheffing kostendelersnorm werd verworpen.
De motie over Duurzaam bouwen werd ingetrokken na
een toezegging van de wethouder dat hij bij
bestemmingsplannen voor nieuwbouwprojecten zal
vermelden of dit project energieneutraal, circulair,
klimaatadaptief en natuurinclusief wordt. Ook de motie
over de tarifering van huishoudelijke hulp is ingetrokken.
De wethouder gaf aan dat er op dit moment een
onderzoek loopt naar de bekostiging van huishoudelijke
hulp en de resultaten met de raad te delen.
Kan het pontje Haringvliet blijven varen?
Het toeristische pontje over het Haringvliet vaart niet
meer. De raad vraagt het college om met spoed één of

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

enkele vaardiensten te benaderen, die in ieder geval
voor gemeente Hoeksche Waard, gedurende de
zomervakantieperiode, het pontje toch in de vaart
zouden kunnen houden.
U kunt de vergadering terugkijken op
www.gemeentehw.nl/overzicht. Klik op de datum van 5
juli.

Zomervakantie voor de
gemeenteraad Hoeksche
Waard
De gemeenteraad van de Hoeksche Waard is vanaf
vrijdag 8 juli 6 weken op zomervakantie. In deze
zomerperiode heeft de raad geen vergaderingen.
De eerste vergaderronde na de vakantie start op dinsdag
23 augustus. De raad heeft dan zijn beeldvormende
bijeenkomst.
De gemeenteraad wenst u een fijne zomer toe.

