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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 Opvoeden &
Opgroeien/aandachts gebied lokaal 
jongeren beleid en participatie 
(24-32 uur)

  Beheerder/werkvoorbereider openbare ver-
lichting (36 uur)

  Beleidsmedewerker Verkeer 
(36 uur)

  HR adviseur 
(32-36 uur)

  Inkoper aanbestedingen openbare ruimte
 (36 uur)

  Organisatieadviseur 
(24 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!

Word jij
mijn nieuwe

collega?



Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard 

Tegels eruit, groen erin? De Tegeltaxi haalt tegels en zand bij u op

U bent van plan uw tuin te vergroenen? Wat fi jn! Een groene (gevel)tuin is niet alleen 
goed voor mens en dier, een groene tuin verkleint ook de kans op wateroverlast. 
Regenwater trekt namelijk makkelijker de grond in. Bovendien is een groene tuin op 
hete zomerdagen een stuk koeler dan een betegelde tuin. Genoeg redenen dus om 
de tegels te wippen. Gemeente Hoeksche Waard steunt acties om te vergroenen van 
harte. Wij laten dan ook als extra service tijdens het NK Tegelwippen op 3 maandagen 
na de zomer de Tegeltaxi rijden. Met deze gratis ophaalservice zetten we de 
eindspurt in om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen en onze ‘rivaal’ 
Goeree-Overfl akkee voor te blijven.  

Gratis Tegeltaxi
Kunt u de tegels en het zand nergens kwijt en heeft u geen mogelijkheid om ze zelf in 
te leveren op de gemeentewerf in Mijnsheerenland, de vroegere gemeentewerf in 
Numansdorp of bij de RAD (alleen tegels)? Dan kunt u de gewipte tegels en/of het 

zand op maandag 5 september, 26 
september of 17 oktober door de 
tegeltaxi laten ophalen. Kijk voor meer 
informatie en om uzelf of uw buurt aan te 
melden voor deze gratis ophaalservice op 
www.gemeentehw.nl/tegeltaxi. 

Hergebruik tegels en zand
Wilt u de tegels opnieuw gebruiken? U kunt de gewipte tegels gebruiken om een 
sierrand te maken. Voor een geveltuintje bijvoorbeeld. Maar er is veel meer mogelijk. 
Op internet zijn veel leuke voorbeelden te vinden. Google maar eens op ‘hergebruik 
tegels’ bijvoorbeeld. Het zand dat onder de tegels vandaan komt, kunt u mengen met 
bemeste tuinaarde. Dit mengsel is erg geschikt voor als u bloemen in uw tuin wilt 
zaaien. Bloemen groeien het beste op aarde die niet teveel voedingsstoff en bevat. 

Wat een sfeertje, dat fl akkerende vuur

Het is zomer en buiten zitten is gezellig. Zeker met een vuurkorf of houtkachel erbij. 
Ook binnen stoken we met elkaar graag de houtkachel of allesbrander op, zeker nu 
de gasprijzen omhoog schieten. Maar als iedereen dat doet, heeft het wel eff ect op 
de luchtkwaliteit. Hoe zit dat? Dit zijn de regels voor vuur stoken in onze gemeente.

Overlast en milieubelasting
Bij het opsteken van vuur kun je overlast veroorzaken en het milieu belasten. De rook 
van houtvuur bevat namelijk altijd schadelijke stoff en zoals fi jnstof, koolwaterstoff en 
(PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Dat zorgt voor ongezonde lucht. Vooral kinderen, 
ouderen en mensen met gezondheidsklachten (bijvoorbeeld longziekte of astma) 
hebben bij dit warme weer extra snel last. Als je gaat stoken is een aantal dingen 
belangrijk om te weten. 

Regels vuurkorven en houtkachels
Je mag niet alles stoken in je vuurkorf. Geïmpregneerd hout, bewerkt hout, 
snoeihout en afval in je vuurkorf verbranden is bij wet verboden. Zo mag je ook je 
vuurtje niet overal in laten oplaaien. Het mag alleen in een binnen- of buitenkachel, 
tuinhaard, barbecue, vuurkorf of vuurpot. Tuinfakkels mogen wel. 

Zo beperk je overlast voor de buren
Naast de regels hierboven zijn er nog wat tips:
• Gebruik schoon en droog hout. Als het hout nog vochtig is, verbrandt het niet 

volledig waardoor veel ongezonde stoff en vrijkomen;
• Zorg dat de verbranding op hoge temperatuur gebeurt en stapel het losjes op 

elkaar. Ook dit heeft weer met de volledige verbranding te maken. Als er meer 
zuurstof bij kan, maak je dit mogelijk;

• Het minst schadelijk om te verbranden zijn brandbare blokken van geperst hout. 
Het 1 na beste brandmateriaal is gedroogd haardhout;

• Brandhout met FSC of PEFC-keurmerk is het beste, omdat dat uit verantwoord 
beheerde bossen komt;

• Stook niet bij mistig of windstil weer, dan blijft de rook lang hangen;
• Zorg dat het rookkanaal van je houtkachel aan alle eisen uit het bouwbesluit 

voldoet;

• Check stookwijzer.nu voordat je het vuurtje opstookt. Daar vind je informatie over 
de luchtkwaliteit en windkracht en zie je wanneer je vuur beter uit kan blijven;

• Bekijk www.ozhz.nl/themas/lucht/schonelucht/ voor nog meer tips. 

Wat doe je als je overlast ervaart? 
Ga eerst in gesprek met de buren. Vaak merk je dat de buren best bereid zijn om iets 
te doen aan hun stookgedrag in geval van overlast. Je kunt andere stooktijden 
afspreken of voorstellen om andere brandstoff en te gebruiken. 

Schone Lucht Akkoord
Helpt een gesprek met de buren niet, dan is buurtbemiddeling de volgende stap. En 
als je er dan nog niet uitkomt met je buren is een melding bij de gemeente 
verstandig. Wij controleren op naleving van de regels en eisen die in het bouwbesluit 
aan rookkanalen worden gesteld en nemen dit soort klachten serieus. Ook 
registreren we deze en bij herhaling doen we onderzoek naar de open haard, 
barbecue of vuurkorf. Als gemeente ondersteunen en hechten wij veel waarde aan 
het Schone Lucht Akkoord en zijn wij verplicht om dit serieus op te pakken.  

Cyclomedia maakt nieuwe jaarlijkse opnameronde van onze gemeente 

In de periode van begin augustus tot eind september maakt Cyclomedia, bij optimale 
weersomstandigheden, 360o panoramafoto’s van gemeente Hoeksche Waard. 
Hiervoor zullen de camera-auto’s van CycloMedia systematisch door alle straten van 
onze gemeente rijden om foto’s te maken.

Over Cyclomedia
Cyclomedia Technology B.V., een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, is 
gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de 
omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia 360 graden 
panoramafoto’s vanaf de openbare weg en ook in uw gemeente maakt Cyclomedia 
deze straatfoto’s. Deze foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals 
herkenbare gezichten, op grond waarvan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.

Cyclomedia heeft een gerechtvaardigd belang om 
persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 
6.1 sub f AVG. De verwerkingsdoeleinden 
betreff en de registratie en verwerking van 
straatfoto’s in een database om deze foto’s – 
onder strenge voorwaarden – ter beschikking te 
stellen aan publieke en private organisaties. De 

foto’s worden vervolgens gebruikt ten behoeve van inspectie en beheer van de 
buitenruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van 
wetgeving, ontwikkeling van ruimtelijke plannen, voorbereiding van werkzaamheden 
in de openbare ruimte en andere (maatschappelijke) belangen. Voordat Cyclomedia 
de opnamen hiertoe beschikbaar stelt aan haar klanten worden herkenbare personen 
en kentekens van auto’s onherkenbaar gemaakt (geblurd). De geblurde opnamen 
worden door Cyclomedia bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de 
doeleinden van verwerking en om te kunnen voldoen aan de contractuele 
verplichtingen met afnemers. Cyclomedia heeft een Functionaris 

Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing 
en naleving van AVG, die bereikbaar is via onderstaande contactgegevens.

Meer informatie
Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectifi catie, 

wissing en beperking van de verwerking of het aantekenen van 
bezwaar kunt u contact opnemen met: Cyclomedia Technology 
B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of 
privacy@Cyclomedia.com. U heeft het recht een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer 
informatie op de website 

www.Cyclomedia.com/nl/privacy-statement.   
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Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen
Alle stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in 
Oud-Beijerland. Voor meer informatie kunt u, tenzij 
anders vermeld, contact opnemen met gemeente 
Hoeksche Waard via telefoonnummer 14 0186. 
Meer informatie vindt u op www.gemeentehw.nl 
en op www.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze 
laatstgenoemde website kunt u zich ook abonneren op 
de digitale verzending van de bekendmakingen en 
besluiten uit een zelf aangegeven gebied. U kunt via de 
website ook de ‘Over uw buurt’ app downloaden. 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

09-07-2022 Het bouwen van een nieuwbouwwoning - 
Lindehof  perceelnummer 5070 F in  
‘s Gravendeel. (Z/22/158289)

11-07-2022 Het realiseren van een tuinkamer - Korte 
Smidsweg 12 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/158531)

Heinenoord

12-07-2022 Het realiseren van een aanbouw aan de 
achterzijde en zijgevel en een in-/uitrit - 
Martin Luther Kingstraat 70 in Heinenoord. 
(Z/22/158675)

15-07-2022 Het plaatsen van 2 lichtmasten - Sluisendijk 4  
in Heinenoord. (Z/22/159223)

Numansdorp

08-07-2022 Het bouwen van 3 woningen - Emmastraat 
perceelnummer 3129 sectie B in Numansdorp. 
(Z/22/158272)

11-07-2022 Het plaatsen van een tijdelijke woonunit 
- Beneden Molendijk in Numansdorp. 
(Z/22/158463)

13-07-2022 Het bouwen van een overkapping - Hallinxweg 
14b in Numansdorp. (Z/22/158916)

Oud-Beijerland

10-07-2022 Het uitbreiden van de dakopbouw - Ribesstraat 
17 in Oud-Beijerland. (Z/22/158315)

15-07-2022 Het realiseren van een dakopbouw - Admiraal 
Helfrichsingel 58 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/159124)

Piershil

15-07-2022 Het verbouwen van de gemeentewerf tot 
bedrijfsunits - Steegjesdijk 3 in Piershil. 
(Z/22/159234)

Strijen

13-07-2022 Het bouwen van een voerkeuken - 
Kooilandsedijk 35 in Strijen. (Z/22/158938)

Westmaas

11-07-2022 Het bouwen van een tuinhuis en kantoor 
- Johannes Kolfstraat 4 in Westmaas. 
(Z/22/158418)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

12-07-2022 Het plaatsen van verdiepingsvloeren en 
gevelkozijnen - Griendweg 43a t/m 43t in 
‘s-Gravendeel. (Z/22/151314)

Maasdam

15-07-2022 Het bouwen van een woning - Zuiddijk 3a 
(kadastraal perceel G 867) in Maasdam. 
(Z/22/145795)

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Numansdorp  

Maandag 
5 september 

van 19.30 
tot 21.30 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur)

Save the date
Bijeenkomst ontwikkeling zwembad en sportterrein Meestooflaan

We nodigen u graag uit voor de kick-off bijeenkomst over de ontwikkeling 
van het zwembad en het sportterrein aan de Meestooflaan in Numansdorp. 
De bijeenkomst is op maandag 5 september en start om 19.30 uur, inloop 
vanaf 19.00 uur. Over de locatie van de bijeenkomst informeren we u later,  
en uiteraard is de fysieke bijeenkomst onder voorbehoud van eventuele 
coronamaatregelen. Maar zeker ook in verband met de vakantieperiode willen 
we toch graag de datum vast met u delen. 

Op 8 maart 2022 nam de gemeenteraad een besluit over het zwembad en 
sportterrein. Nu het nieuwe college is gestart, is de tijd rijp om verder te praten 
met u als betrokkene. 

Tijdens de bijeenkomst gaan we graag met u in gesprek over het besluit dat door de 
gemeenteraad is genomen. Met elkaar moeten we kijken of iedereen daar hetzelfde 
beeld bij heeft. En daarnaast willen we ook het concept-participatieplan met u 
bespreken voordat dat definitief wordt gemaakt.

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met projectleider Henk Jan van den Berg via e-mail 
henkjan.vandenberg@gemeentehw.nl

We hopen van harte u te zien op 5 september, zodat we met elkaar een succes 
van dit voor Numansdorp belangrijke project kunnen maken.



Mijnsheerenland

11-07-2022 Het bouwen van een woning - Wilhelminastraat 
22 in Mijnsheerenland. (Z/22/151042)

11-07-2022 Het bouwen van een woning - Wilhelminastraat 
24 in Mijnsheerenland. (Z/22/151045)

Numansdorp

14-07-2022 Het bouwen van een woning (landgoed) 
- Ambachtsheerenlaan 1 in Numansdorp. 
(Z/22/150665)

14-07-2022 Het tevens gebruiken van de begane grondlaag 
als openbaar restaurant - Voorstraat 24 in 
Numansdorp. (Z/22/142543)

14-07-2022 Het tijdelijk plaatsen van een stacaravan - 
Ambachtsheerenlaan 1t in Numansdorp. 
(Z/22/150678)

15-07-2022 Het renoveren van de Haringvlietbrug 
- Haringvlietbrug Sectie D nr. 567 in 
Numansdorp. (Z/22/154767)

Oud-Beijerland

15-07-2022 Het bouwen van een garage en het verplaatsen 
van de voordeur - Zinkweg 145 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/141262)

Puttershoek

11-07-2022 Het bouwen van 17 nieuwbouwwoningen - 
Kadastrale sectie C perceelnr. 2477 Waterborg 
in Puttershoek. (Z/22/144092)

15-07-2022 Het gewijzigd uitvoeren van een verleende 
vergunning voor het bouwen van 2 magazijnen 
met kantoren - Kristalweg 1 in Puttershoek. 
(Z/22/153236)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Nieuw-Beijerland

07-07-2022 Standplaatsvergunning voor het innemen 
van een standplaats voor de verkoop van 
aardappels, groente en fruit op de zaterdag in 
de periode van 23 juli 2022 tot en met 24 juli 
2032 van 9.00 uur tot 13.00 uur - Kerkstraat 3 
op de weekmarkt in Nieuw-Beijerland.

Puttershoek

11-07-2022 Vergunning voor het innemen van een 
standplaats voor het geven van informatie 
glasvezelabonnement in de periode van 13 tot 
en met 15 september 2022 van 14.00 uur tot 
19.00 uur op het Oranjeplein in Puttershoek.

Wet op de Kansspelen 

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Maasdam

11-07-2022 Vergunning voor het houden van een rad van 
avontuur op 10 september 2022 ten behoeve 
van de PKN Kerk Maasdam in Maasdam.

Beslistermijn verlengen  

Datum 
verlenging 

Zakelijke inhoud

Klaaswaal

13-07-2022 Het plaatsen van zonnepanelen - 
Bommelskoussedijk 52 in Klaaswaal. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 25-09-2022. 
(Z/22/150135)

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

Heinenoord

12-07-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Sluisendijk 8 in 
Heinenoord. (Z/22/158681)

Klaaswaal

12-07-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Berkenlaan 5 in 
Klaaswaal. (Z/22/158627)

Mookhoek

15-07-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Mookhoek 93a in 
Mookhoek. (Z/22/159166)

Nieuw-Beijerland

13-07-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Beatrixstraat, 
Kerkstraat, Margrietstraat, van Egmondstraat, 
van Oldenbarneveldstraat in 
Nieuw-Beijerland. (Z/22/158886)

Oud-Beijerland

11-07-2022 Het verwijderen van asbesthoudende 
materialen en het slopen van een schuur 
- Asterstraat 24 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/158442)

12-07-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Begoniastraat 7 
in Oud-Beijerland. (Z/22/158701)

14-07-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Oostkade 8a in 
Oud-Beijerland. (Z/22/159086)

15-07-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Croonenburgh 44 
in Oud-Beijerland. (Z/22/159139)

Piershil

11-07-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Kievitstraat 10 in 
Piershil. (Z/22/158486)

Heinenoord

Klaaswaal 

Ontwerp omgevingsvergunning nabij Oud-Heinenoordseweg 8a Heinenoord ter inzage

Inhoud en doel van het project
Wij ontvingen een aanvraag voor een omgevingsvergun-
ning voor het bouwen van een schuur en het gebruiken 
van een perceel agrarische grond als tuin nabij het 
perceel Oud-Heinenoordseweg  8a in Heinenoord.

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft het voornemen om de gevraagde omgevings-
vergunning 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). 

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende 

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.OVOHeinw8aHN20-ON01 ) 
Wanneer u de stukken in het gemeentehuis of een 
servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak maken met 
M. Koster van team Omgeving, via telefoonnummer  
14 0186.

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

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.  

Ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer kadastrale sectie E771, E770, E79, E80, E614, E 615 
in Klaaswaal

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 20 juni 2022 een melding in het 
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het oprichten van een kwekerij 
gespecialiseerd in vermeerdering en opkweek van een 

20-tal bamboesoorten. De locatie is gelegen Sectie E 
perceelnummer 771-770-79-80-614-615 in Klaaswaal 
(nabij de Bommelskoussedijk 28a-30, nieuwe adres op dit 
moment nog niet bekend.) Deze melding is afgehandeld 
onder zaaknummer Z-22-410567. 

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



Nieuw-Beijerland 

Strijensas  

Westmaas 

Verleende omgevingsvergunning ‘Dorpsgaard 24-26 Nieuw-Beijerland (kavel 5)’

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
verleende op 20 juli 2022 een omgevingsvergunning voor 
het perceel Dorpsgaard 24-26 in Nieuw-Beijerland. 

Inhoud en doel van de omgevingsvergunning
Wij ontvingen een aanvraag omgevingsvergunning voor 
het splitsen van een woonperceel in het project 
‘Dorpsgaard’ in Nieuw-Beijerland voor het realiseren van 
2 geschakelde woningen (inclusief een mantelzorgunit). 
Om mee te werken aan de aanvraag moeten wij afwijken 
van het bestemmingsplan.

De ontwerp omgevingsvergunning lag ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning lag van donderdag 19 
mei tot en met woensdag 29 juni 2022 ter inzage. Tijdens 
deze periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij 
ontvingen geen zienswijzen. Het college besloot daarom 
de omgevingsvergunning te verlenen.

Ter inzage
De omgevingsvergunning en alle bijlagen 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.OVDorpsgaard5NB22-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 collegebesluit tot het verlenen van de 
omgevingsvergunning kunt u beroep indienen bij 
rechtbank Rotterdam. Belanghebbenden kunnen met 
ingang van donderdag 21 juli tot en met woensdag 31 
augustus 2022 beroep indienen. Niet-belanghebbenden 
kunnen alleen beroep indienen wanneer zij kunnen 
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn 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, 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, kunt u 
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?
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. 

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Buitendijk 7 in Strijensas

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 7 juli 2022 een melding in het 
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het veranderen van de 

inrichting gelegen aan de Buitendijk 7 in Strijensas. De 
verandering betreft het plaatsen van een propaantank 
met een inhoud van 1770 liter. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-22-411353.

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

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften, Munnikenweg 3 in Westmaas

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij een besluit heeft ontvangen over 
het opleggen van maatwerkvoorschriften aan Camping / 
Jachthaven ‘t Rietgors (hierna: Rietgors) gelegen aan de 
Munnikenweg 3 in Westmaas. Dit naar aanleiding van het 
op 22 december 2020 ontvangen verzoek om maatwerk 
van R3Advies, namens Camping ‘t Rietgors. De besluitda-
tum is 11 juli 2022 en heeft als kenmerk Z-20-384218.

Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak 
tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ 
Dordrecht. Via telefoonnummer 078 - 770 85 85 kunt u 
een afspraak maken.

Bezwaar
De aanvrager en belanghebbenden, die zienswijzen naar 
voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet 
te hebben gedaan, kunnen tegen de definitieve 
beschikking op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen 6 
weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit 

kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B 
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).
Het beroepschrift moet zijn voorzien van een 
handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep is gericht en de 
gronden van het beroep. Voor de behandeling van het 
beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan 
griffierecht geheven.

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


