
Nieuws uit de gemeente
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Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard 

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

Kom werken bij gemeente Hoeksche Waard!

  Beheerder/werkvoorbereider 
openbare verlichting 

 (36 uur)

  Beleidsmedewerker Verkeer
 (36 uur)

  HR-adviseur
 (32-36 uur)

  Inkoper aanbestedingen openbare ruimte 
 (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!

Gordijnen gezocht voor opvanglocatie Oekraïners in Strijen

In het vroegere gemeentehuis van Strijen worden kamers gemaakt om vluchtelingen 
uit Oekraïne op te kunnen vangen. Heeft u nog gordijnen liggen, liefst verduisterend 
en minimaal 2.20 meter lang en zo breed mogelijk? Of heeft u stof die voor gordijnen 
gebruikt kan worden? Stuur dan een e-mail naar 
locatiemanagerstrijen@gemeentehw.nl en vermeld daarin welke afmetingen de 
gordijnen hebben en hoe we u telefonisch kunnen bereiken. U kunt de gordijnen 

afl everen bij de opvanglocatie voor Oekraïners in Piershil: het vroegere gemeentehuis 
aan de Voorstraat. Lukt dat niet, dan  kunnen we ze ook bij u op komen halen.  

Geef op de zak, tas of doos waarin u de gordijnen of stof verpakt liefst aan wat de 
afmetingen zijn. Dat is voor ons makkelijk in het gebruik. 

Word jij
mijn nieuwe

collega?



Oproep vrijwilligers voor opvang Oekraïners in Strijen

Vanaf half september is het vroegere gemeentehuis in Strijen klaar om Oekraïense 
vluchtelingen op te vangen. Op dit moment wordt hard gewerkt om het 
gemeentehuis te verbouwen en in te richten. We zoeken daarom op korte termijn 
vrijwilligers die mee willen helpen met het  inrichten en aankleden van de ruimtes, 
zoals bijvoorbeeld het plaatsen van bedden en naaien van gordijnen. 

Maar ook zoeken we vrijwilligers die de komende maanden een handje willen helpen 
om de vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen en te helpen tijdens hun verblijf 

in de Hoeksche Waard. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het wegwijs maken 
van Oekraïners in de omgeving, het helpen met het klaarzetten en uitdelen van 
maaltijden zolang die nog centraal verstrekt worden, huishoudelijke  en 
onderhoudsklusjes. Verder zijn we op zoek naar vertalers Oekraïens/Russisch. 

Meer weten of aanmelden?
Wil u meer weten of heeft u interesse? Meld u aan via 
locatiemanagerstrijen@gemeentehw.nl.

Zonder afspraak eerste, tweede en 
boosterprik bij u in de buurt

De tijdelijke vaccinatielocatie in Oud-Beijerland blijft ook de gehele maand 
augustus geopend. Alleen de openingsdagen veranderen. In juli kunt u op maandag 
en dinsdag in de Lindenhoeve terecht, in augustus wordt dat op de woensdag en 
donderdag van 12.00 tot 18.00 uur. U kunt op de locatie vragen over de vaccinatie 
stellen en uw eerste, tweede of boosterprik tegen corona halen. Dichtbij, gratis en 
zonder afspraak.

Prikken in de buurt
De GGD Zuid-Holland Zuid opent in dezelfde periode ook in de regiogemeenten 
een tijdelijke vaccinatielocatie. Hierdoor biedt de GGD alle inwoners van Zuid-
Holland Zuid de gelegenheid laagdrempelig, dichtbij huis en zonder afspraak een 
vaccinatie te halen. U vindt deze locaties in Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, 
Hardinxveld-Giessendam, Zwijndrecht en Oud-Alblas (Molenlanden). Alle tijdelijke 
vaccinatielocaties van de GGD zijn steeds 2 dagen tegelijk in 2 gemeentes open van 
12.00 tot 17.30 of 18.00 uur. Naast de tijdelijke vaccinatielocaties kunt u ook 
terecht op de vaste vaccinatielocatie in Dordrecht. Kijk voor meer informatie op de 
website van GGD Zuid-Holland Zuid www.ggdzhz.nl.

Extra energietoeslag van 500 euro

Begin juli 2022 heeft minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer gezegd 
dat de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen wordt 
verhoogd met € 500. Het totaal bedrag is hierdoor gewijzigd van € 800 naar 
€ 1.300,-.  De doelgroep voor de eenmalige energietoeslag 2022 blijft hetzelfde. 

Heeft u al een aanvraag ingediend, of heeft u al energietoeslag uitgekeerd 
gekregen, dan hoeft u niets te doen. 
• U heeft al energietoeslag uitbetaald gekregen.
• U krijgt automatisch de extra energietoeslag uitbetaald. Wanneer dit zal plaats 

vinden wordt zo spoedig mogelijk gedeeld via deze website.
• U heeft al een aanvraag ingediend.
Als u recht heeft op de energietoeslag dan krijgt u € 1.300,- uitbetaald.

Heeft u nog geen aanvraag ingediend? Dan kunt u dat alsnog doen.

Meer informatie
Meer informatie over een bijdrage in de energiekosten vindt u op onze website 
www.gemeentehw.nl/bijdrage-energiekosten. 

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

Dagen Plaats Plaats

Maandag en
dinsdag

Dordrecht
Andreaskerk
Jacob van Heemskerckstraat 19

Alblasserdam
Landvast
Haven 4

Woensdag en
donderdag

Oud-Beijerland
Lindenhoeve
Steenenstraat 24

Hardinxveld-Giessendam
De Parel
Talmastraat 9

Vrijdag en
zaterdag

Gorinchem
De Heul
Nieuwe Hoven 141

Oud-Alblas
De Beemd
Beemdweg West 9

Tijd
Van 12.00 tot 18.00 uur.

Gratis vaccinatie
Vaccineren tegen corona is gratis.

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

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

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

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

Prikken in de buurt
Maandag 1 augustus t/m zaterdag 13 augustus

Zonder afspraak eerste, tweede en boosterprik
6 tijdelijke vaccinatielocaties

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



Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Numansdorp   

Bijeenkomst zwembad Numansdorp alleen voor genodigden.

Vorige week stond er een Save the Date voor een 
bijeenkomst over de ontwikkeling van een zwembad 
en sportterrein aan de Meestooflaan in Numansdorp 
in deze gemeenterubriek. Dat was een fout en die had 
er niet in moeten staan. 

Deze bijeenkomst is namelijk alleen bedoeld voor 
direct betrokken sportverenigingen en de sportraad. 
Met hen gaan we, zoals eerder afgesproken, verder in 
gesprek over dit onderwerp. Zij zijn dan ook per e-mail 
persoonlijk uitgenodigd. Behoort u niet tot deze 
groep, dan hoeft u maandag 5 september niet vrij te 
houden voor deze kick-off. 

In een later stadium, als er meer te melden is en er 
overleg is geweest met de direct betrokkenen 
sportverenigingen en de sportraad, informeren we u 
via de gemeentelijke kanalen verder over de 
ontwikkelingen.

Oud-Beijerland  

Expositie Catja Nijboer in gemeentehuis Oud-Beijerland

In de maanden juli tot en met oktober kunt u de werken van Catja Naboer bewonderen 
in het gemeentehuis in Oud-Beijerland. Hier exposeert zij haar diverse werken in 
aquarelverf, pastelkrijt, acrylverf en olieverf op waterbasis. Ook bekijkt u haar 
schilderijen op www.catjanijboer.nl. De werken van Catja zijn figuratief en abstract of 
ook wel figuratief met een geabstraheerde toets. 

In 1975 volgde Catja Nijboer een cursus tekenen en schilderen. Omdat olieverf haar op 
dat moment het meest aansprak, ging zij hiermee door. Na jaren gestopt te zijn heeft zij 
de draad in 1990 weer opgepakt en zich toegelegd op het schilderen met aquarelverf, 
pastelkrijt, acrylverf en olieverf op waterbasis. Om deze technieken in de vingers te 
krijgen volgde zij enkele jaren lessen bij verschillende kunstenaars. Van 1998 tot 2008 
was zij lid van de Hoekse Waardse Teken- en Schilderkring. In 2001 en 2002 volgde zij 
lessen bij de Vrije Academie voor Beeldende Kunst in Rotterdam en jaarlijks volgt zij 
schilderweken aan de Kunstacademie Friesland in Leeuwarden. Catja schildert ook 
regelmatig buiten op verschillende locaties in Nederland, Duitsland en België.

Strijen 

Renovatie Sportcentrum Strijen

De gemeenteraad Hoeksche Waard heeft in november 2021 besloten dat het 
Sportcentrum Strijen gerenoveerd en verduurzaamd kan worden. De renovatie van het 
sportcentrum maakt nu eindelijk vaart. De bouw werd opgehouden door het verleggen 
van diverse kabels en leidingen, dat is nu gelukt door Stedin en Vitens. Het bouwteam, 
onder leiding van aannemingsbedrijf P&G Hooghwerff uit Strijen, kan hierdoor nu echt 
aan het werk.

Sinds maandag 20 juni wordt de sporthal niet meer gebruikt
Alle gebruikers, zoals de basisscholen en sportverenigingen, werden hiervan op de 
hoogte gesteld. Zij gingen akkoord en kunnen vanaf half september weer gebruik maken 
van de gerenoveerde sporthal. Tot begin augustus worden de gevelpanelen vervangen 
en wordt er nieuwe dakbedekking aangebracht. Hierdoor wordt de isolatie van de 
sporthal sterk verbeterd. De nieuwe gevelpanelen zorgen ook voor een meer eigentijdse 
uitstraling. In de tweede helft van het jaar worden de nieuwe kleedkamers en tribune 
verder afgebouwd. Binnen de sporthal komt een nieuw plafond met nieuwe verlichting, 
verwarming en ventilatie. De sporthal wordt hiermee geheel gasloos. De bestaande 
scheidingswand in de sporthal wordt vervangen en de sportvloer wordt vernieuwd.

Werkzaamheden zwembad
Begin oktober starten de werkzaamheden aan het zwembad, zoals het vervangen van de 
gevelpanelen, kozijnen en nieuwe installaties. Ook de luchtbehandelingskasten voor het 
zwembad en de installaties voor het zwemwater worden vervangen. Hierdoor zal het 
zwembad naar verwachting vanaf eind oktober voor een korte periode gesloten zijn. 
Voor de energieopwekking wordt aan de achterzijde van het zwembad een warmtepomp 
geplaatst. Om toekomstige (geluids)hinder voor omwonenden te voorkomen wordt deze 
warmtepomp geplaatst ter hoogte van het gebouw van de scouting en voorzien van een 
geluidwerende wand. De warmtepomp wordt naar verwachting half november geplaatst. 
Op het dak van het sportcentrum worden ruim 400 zonnepanelen gelegd. Begin oktober 
wordt een nieuw transformatorstation aan de achterzijde van het zwembad geplaatst.

Renovatie gereed begin 2023
Als alles meezit dan is de renovatie begin 2023 geheel gereed. Aansluitend wordt begin 
2023 aan de voorzijde van het sportcentrum het terrein heringericht. Hiervan is nog geen 
definitief ontwerp, de aanwezige populieren blijven staan.

* Rectificatie * 



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

20-07-2022 Het plaatsen van een tijdelijke berging op het 
voorerf - Seringenstraat 6 in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/159825)

20-07-2022 Uitstroombak – Zonnebloemlaan in 
‘s-Gravendeel (Z/22/159779)

Heinenoord

15-07-2022 Het realiseren van een studio voor personal 
training - Boonsweg 24 in Heinenoord. 
(Z/22/159252)

Mijnsheerenland

21-07-2022 Het plaatsen van een dakkapel - Gravinnenlaan 
3 in Mijnsheerenland. (Z/22/160004)

Numansdorp

20-07-2022 Het plaatsen van een toegangspoort met hek 
- Torensteepoldersekade 1a in Numansdorp. 
(Z/22/159730)

21-07-2022 Het bouwen van een woning met garage, 
carport en zwembad - Paltrokmolen 53 in 
Numansdorp. (Z/22/159984)

22-07-2022 Het verwijderen van het penant - Aart 
Reedijkweg 88 in Numansdorp. (Z/22/160080)

Oud-Beijerland

19-07-2022 Het aanleggen van een in-/uitrit - Karel 
Doormanstraat 12 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/159582)

19-07-2022 Het verbouwen van het oude winkelpand - 
Oostdijk 9 in Oud-Beijerland. (Z/22/159713)

Puttershoek

18-07-2022 Het kappen van een boom en het aanleggen 
van een inrit en parkeervlak - Sterrenlaan 13 in 
Puttershoek. (Z/22/159498)

Strijen

16-07-2022 Het plaatsen van een hekwerk - Kerkstraat 63 in 
Strijen. (Z/22/159285)

18-07-2022 Het uitbreiden van de bestaande constructie 
zonnepanelen - Waleweg 6 in Strijen. 
(Z/22/159405)

Westmaas

21-07-2022  Het slopen van de fundering van de panden 
- Beatrixlaan 13  t/m 19 in Westmaas. 
(Z/22/160005)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

18-07-2022 Het bouwen van een woning met hekwerk 
en beschoeiing - Bij de Watertoren III kavel 6, 
Waterlelie 13 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/150655)

18-07-2022 Het realiseren van een tuinkamer - Korte 
Smidsweg 12 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/158531)

21-07-2022 Het afwijken van het bestemmingsplan 
t.b.v. het gebruiken van het perceel voor 
wonen - Schenkeldijk 67 in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/155002)

Goudswaard

21-07-2022 Het bouwen van een schuur - Molendijk 92 in 
Goudswaard. (Z/21/094775)

Heinenoord

18-07-2022 Het uitbreiden van de werkplaats - Langeweg 
1a in Heinenoord. (Z/22/128550)

Klaaswaal

19-07-2022 Het verlengen van de standplaatsperiode 
voor de covid porto cabin - Kerkstraat 26 in 
Klaaswaal. (Z/22/153425)

21-07-2022 Het bouwen van een agrarische bedrijfsloods - 
Boomdijk 45 a in Klaaswaal. (Z/22/146789)

Maasdam

21-07-2022 Het aanleggen van een uitrit - Sportlaan 18 in 
Maasdam. (Z/22/154565)

22-07-2022 Het verhogen van de nok - Van der Doeslaan 45 
in Maasdam. (Z/22/147081)

Mijnsheerenland

20-07-2022 Het realiseren van 2 bushaltes - ter hoogte van 
de kruising N217 met de Vrouwehuisjesweg in 
Mijnsheerenland. (Z/22/133781)

21-07-2022 Het bouwen van een binnenspeelplaats - 
Vrouwehuisjesweg 3 in Mijnsheerenland. 
(Z/22/147101)

Mookhoek

19-07-2022 Het bouwen van een woning - Mookhoek 5c in 
Mookhoek. (Z/22/150634)

Nieuw-Beijerland

20-07-2022 Het bouwen van 2 geschakelde woningen 
- Dorpsgaard 24-26 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/139468)

Numansdorp

18-07-2022 Het aanbrengen van beschoeiing - Kolonel 6 
kavel EK-1  in Numansdorp. (Z/22/153180)

18-07-2022 Het aanbrengen van beschoeiing kolonel 
8 - Kolonel 8  kavel EK-3 in Numansdorp. 
(Z/22/153191)

19-07-2022 Het aanbrengen van beschoeiing - Kolonel 9 
kavel EK-4 in Numansdorp. (Z/22/153203)

20-07-2022 Het aanbrengen van beschoeiing - Kolonel 10  
kavel EK-5  in Numansdorp. (Z/22/153216)

22-07-2022 Het plaatsen van een tijdelijke woonunit (2 
jaar) - Beneden Molendijk 10 (kad.perc. E 302) 
in Numansdorp. (Z/22/158463)

Oud-Beijerland

18-07-2022 Het aanbouwen aan de achterzijde en zijkant 
van de woning - Breitnerstraat 11 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/153399)

18-07-2022 Het realiseren van een dakopbouw - Admiraal 
Helfrichsingel 58 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/159124)

18-07-2022 Het verbouwen van het pand - Jan van 
der Heijdenstr 29 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/147637)

21-07-2022 Het bouwen van een woning - Langeweg 15 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/144079)

22-07-2022 Het plaatsen van een dakkapel in het 
achterdakvlak - Frans Halsstraat 7 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/147114)

Strijens

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

Westmaas

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

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Maasdam

18-07-2022 Vergunning voor evenement ‘Stampei op de 
boerderij’ op 17 september 2022 van 10.00 
tot en met 17.00 uur - ter hoogte van de 
Zwanegatsedijk 1a in Maasdam.

Numansdorp

20-07-2022 Exploitatievergunning voor Boutique hotel 
Opus One/restaurant Het Wapen van 
Numansdorp - Voorstraat 24 in Numansdorp.

Oud-Beijerland

19-07-2022 Gewijzigde evenementenvergunning voor de 
Tentweek OBL 2022 van 13 tot en met  
19 augustus 2022 - IJsbaan Oud-Beijerland, De 
Gorzen in Oud-Beijerland.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

18-07-2022 Gewijzigde ontheffing artikel 35 voor het 
verstrekken van zwak alcoholhoudende 
dranken tijdens het zomerfeest op 6 augustus 
2022 van 17.00 tot 22.30 uur - Botjesstraat 4 in 
Klaaswaal.

Numansdorp

20-07-2022 Alcoholwetvergunning voor Boutique 
hotel Opus One/restaurant Het Wapen van 
Numansdorp - Voorstraat 24 in Numansdorp.

Beslistermijn verlengen  

Datum 
verlenging 

Zakelijke inhoud

Maasdam

19-07-2022 Het plaatsen van een hekwerk - Hof van Weede 
21 in Maasdam. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
13-09-2022. (Z/22/149580)

Nieuw-Beijerland

18-07-2022 Het bouwen van een woning - Sectie C nr 2116 
in Nieuw-Beijerland. De beslistermijn wordt 
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 
van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 30-08-2022. (Z/22/150383)

Westmaas

19-07-2022 Het verbouwen van een woning - Munnikendijk 
47 in Westmaas. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
08-09-2022. (Z/22/151823)

Toekenning straatnaam

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

Puttershoek

19-07-2022 Swaneveld 

Heinenoord

19-07-2022 A. J. Albertsstraat 

C.A. Filipsonstraat

M.W. Prohnstraat 

E. Hamburgerstraat 

C.P. Nonnerstraat

Kreeklaan

Griendpad 

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

Strijen

22-07-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Spui 48 a in 
Strijen. (Z/22/160039)

Zuid-Beijerland

20-07-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Ridder van 
Dorplaan 3 in Zuid-Beijerland. (Z/22/159808)



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

Numansdorp

Oud-Beijerland 

Zuid-Beijerland  

Realisatie gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken te realiseren tegenover de woning aan de 
Pauwstraat 9 in Numansdorp.

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.

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Röntgenstraat 20 in Oud-Beijerland

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, zijnde een rioolwaterzuiveringsinstallatie aan 
de Röntgenstraat 20 in Oud-Beijerland. De verandering is 
het beëindigen van de activiteiten:

• van buiten de inrichting afkomstige zuiveringsslib met 
een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m3 of 
meer; en

• het overslaan van buiten de inrichting afkomstige 
huishoudelijke afvalstoffen of van buiten de inrichting 
afkomstige bedrijfsafvalstoffen met een 
opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m3 of 
meer.

Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-22-411339.

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

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer De Leeuw 6 in Zuid-Beijerland

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 28 juni 2022 een melding in het 
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het oprichten van een 
inrichting voor het verhandelen en repareren van 

bedrijfswagens en bestelauto’s gelegen aan de 
kadastrale percelen K427 en K994 (beoogde adres: De 
Leeuw 6) in Zuid-Beijerland. Deze melding is afgehandeld 
onder zaaknummer Z-22-411326.

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

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 uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Hoeksche 
Waard (conform artikel 2.22 en 2.60) en te registreren in de landelijke Registratie 
Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres.

Naam Plaats Datum uitschrijving

H.J. van Laar Mijnsheerenland 23-06-2022

M. Ayssaoui Oud-Beijerland 23-06-2022

D.J. Rańda Oud-Beijerland 02-06-2022

J. Babiarczyk Oud-Beijerland 02-06-2022

A. Babiarczyk-Rańda Oud-Beijerland 02-06-2022

H.J. Müller Oud-Beijerland 23-06-2022

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 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.


