Nieuws uit de gemeente
Week 31 | 3 augustus 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?

	
Beleidsmedewerker Verkeer
(36 uur)

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!

 tartersfunctie junior Toezichthouder
S
Bouw & Ruimtelijke Ordening
(32-36 uur)

	Beheerder/werkvoorbereider
openbare verlichting
(36 uur)

 oezichthouder Bouw & Ruimtelijke
T
Ordening
(36 uur)

	
HR-adviseur
(36 uur)

Stages

	
Inkoper aanbestedingen openbare ruimte
(36 uur)

	Meewerk- en/of afstudeerstage toezichthouder Bouw en Ruimtelijke Ordening

Specialist Water & Riolering

(36 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
Heppie tour bezorgt gezinnen een onvergetelijke dag
Blije gezichten en lachende kinderen. Het was verleden week een vrolijke boel, toen
16 gezinnen (bestaande uit kinderen met hun ouders/verzorgers) uit de Hoeksche
Waard vanaf Sportpark de Kikkershoek in Oud-Beijerland vertrokken naar de Efteling.
Wethouder Robin Heij zwaaide ze ’s morgens vroeg al uit.
Stichting Het Vergeten Kind organiseert deze vrolijke activiteit voor kwetsbare
kinderen, die het allerhardst een positieve ervaring verdienen. Met de Heppie Tour
kunnen ze weer even ‘gewoon’ kind zijn, hun zorgen vergeten en positieve
herinneringen maken.
Opgroeien in moeilijke thuissituatie
Wethouder Robin Heij heeft veel waardering voor de inzet van Het Vergeten Kind:
“Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om op vakantie of dagjes uit te gaan. In
Nederland en ook in de Hoeksche Waard zijn er kinderen die opgroeien in een

moeilijke thuissituatie. Daarom is het zo
fantastisch wat Het Vergeten Kind juist voor die
gezinnen doet.” Als cadeautje namens de
gemeente overhandigde de wethouder aan
ieder gezin een reisspelletjesdoos.
Wat doet stichting Het Vergeten Kind?
Het Vergeten Kind geeft support aan en komt op
voor de duizenden kinderen in Nederland die het
moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat
deze kinderen niet meer bij hun ouders wonen. Het doel van de stichting is dat deze
kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en
zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.
Kijk voor meer informatie op www.hetvergetenkind.nl .

Prikken in de buurt

Maandag 1 augustus t/m zaterdag 13 augustus
Zonder afspraak eerste, tweede en boosterprik
6 tijdelijke vaccinatielocaties

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

Alblasserdam

Andreaskerk
Jacob van Heemskerckstraat 19

Landvast
Haven 4

Woensdag en
donderdag

Oud-Beijerland

Hardinxveld-Giessendam

Lindenhoeve
Steenenstraat 24

De Parel
Talmastraat 9

Vrijdag en
zaterdag

Gorinchem

Oud-Alblas

De Heul
Nieuwe Hoven 141

De Beemd
Beemdweg West 9

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

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.

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.

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: regionaalenergieloket.
nl/cadeaubon.
Waar kunt u de cadeaubon inleveren?
De cadeaubon kunt u bij verschillende webshops en fysieke winkels inleveren. Kijk op
regionaalenergieloket.nl/cadeaubon voor de deelnemende winkels en een lijst met
producten waaraan u de bon kunt besteden.

Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen

De stukken kunnen op verzoek per e-mail naar u worden
verzonden. 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 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.

29-07-2022

Zakelijke inhoud

26-07-2022

Het bouwen van een woning - Heuvelstee 6 in
Numansdorp. (Z/22/150604)

26-07-2022

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

27-07-2022

Het bouwen van een woning - Heuvelstee 2
Numansdorp. (Z/22/155468)

28-07-2022

Het bouwen van een bijgebouw Middelsluissedijk WZ 55 in Numansdorp.
(Z/22/160535)

26-07-2022

Het vernieuwen van 2 dakkapellen
- Schenkeldijk 96 in ‘s-Gravendeel.
(Z/22/160568)

Heinenoord
27-07-2022

Het realiseren van een nokverhoging - Van
Speykstraat 5 in Heinenoord. (Z/22/160750)

Mookhoek
25-07-2022
Nieuw-Beijerland
Het plaatsen van 2 damwanden - Akkerdreef 11
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/160159)

29-07-2022

Het bouwen van 18 woningen - Sectie A
nr.3443,3650,3778,3767 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/161074)

Numansdorp
Het verbouwen van een bedrijfsunit Energieweg 7 in Numansdorp. (Z/22/160411)

26-07-2022

Het bouwen van een bijgebouw Middelsluissedijk WZ 55 in Numansdorp.
(Z/22/160535)

26-07-2022

Het realiseren van een dakkapel - Torenstraat
47 in Numansdorp. (Z/22/160465)

27-07-2022

Het plaatsen van zonnepanelen - Schuringsedijk
150 in Numansdorp. (Z/22/160798)

Oud-Beijerland

*Rectificatie*

Zakelijke inhoud

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

Vorige week stond er een verleende omgevings
vergunning in de gemeenterubriek over het bouwen van
een schuur aan Molendijk 92 in Goudswaard. Hierover is
nog geen besluit genomen. Er moet nog een conceptbesluit opgesteld worden. De publicatie hiervan volgt op
een later moment.
Verleende APV vergunningen/ontheffingen

25-07-2022

Het realiseren van een uitbouw aan de
voorzijde van de woning - Grutto 11 in
Oud-Beijerland. (Z/22/160231)

28-07-2022

26-07-2022

Het realiseren van een tijdelijke noodwinkel
- Vierwiekenplein 46 in Oud-Beijerland.
(Z/22/160456)

28-07-2022

Het plaatsen van een airco unit - Oostdijk 8-10
in Oud-Beijerland. (Z/22/160921)

26-07-2022

Het plaatsen van een uitgifte automaat Molenstraat 15 in Strijen. (Z/22/160557)

28-07-2022

Het vervangen van de oude schuur voor
een nieuwe - Schenkeldijk 44 in Strijen.
(Z/22/160915)

29-07-2022

Standplaatsvergunning voor het innemen
van een standplaats voor het plaatsen van 2
informatiebussen met betrekking tot glasvezel
op 9 september 2022 en 10 september 2022
van 11.00 uur tot 18.00 uur op de Karnmolen in
Goudswaard.

25-07-2022

28-07-2022

Evenementenvergunning voor het houden van
Slip and Slide op 27 augustus 2022 van 15.00
tot 19.00 uur in het Laningpark
Oud-Beijerland.
Standplaatsvergunning voor het innemen
van een standplaats voor het plaatsen van 2
informatiebussen met betrekking tot glasvezel
in de periode van 6 september 2022 tot en met
8 september 2022 van 11.00 uur tot 18.00 uur
op de Scheepmakershaven in Oud-Beijerland.

Verzonden d.d.

Verleende omgevingsvergunningen
Zakelijke inhoud

Evenementenvergunning voor het houden van
het jubileumfeest 12,5 jarig bestaan van het
jongerencentrum The Hangout op 27 augustus
2022 van 15.30 uur tot 23.00 uur op de
Nijverheidstraat 3 Nieuw-Beijerland.

Zakelijke inhoud

Zuid-Beijerland
25-07-2022

Ontheffing artikel 35 voor het verstrekken van
zwak-alcoholische dranken tijdens de Taste
of Zuid-Beijerland op 20 augustus 2022 ter
hoogte van het plein aan het winkelcentrum in
Zuid-Beijerland.

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

Klaaswaal
25-07-2022

Het slopen van schuren onder het maaiveld
- Oud-Cromstrijensedijk OZ 44 B en C in
Klaaswaal. (Z/22/160334)

25-07-2022

Het slopen van schuren boven het maaiveld
- Oud-Cromstrijensedijk OZ 44 B en C in
Klaaswaal. (Z/22/160333)

25-07-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - OudCromstrijensedijk OZ 44b en c in Klaaswaal.
(Z/22/160332)

Numansdorp
26-07-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Van
Beethovenstraat 138 in Numansdorp.
(Z/22/160546)

Oud-Beijerland
28-07-2022

Nieuw-Beijerland
25-07-2022

Aanwezigheidsvergunning voor het hebben van
2 kansspelautomaten aan Looxs Bar & Kitchen
aan de Havendam 16 in Oud-Beijerland.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Oud-Beijerland

Zuid-Beijerland
Het bestraten van de bestaande uitrit
- Zwartsluisje 95 A in Zuid-Beijerland.
(Z/22/161140)

Zakelijke inhoud

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

Goudswaard

Strijen

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Begoniastraat 11
in Oud-Beijerland. (Z/22/160888)

Zuid-Beijerland
25-07-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Zwartsluisje 10 in
Zuid-Beijerland. (Z/22/160403)

Zuid-Beijerland

Heinenoord
28-07-2022

Het realiseren van een uit- en opbouw Tuinweg 7 in Zuid-Beijerland. (Z/22/136101)

Rectificatie verleende Omgevingsvergunning

Verzonden d.d.

Besluit d.d.

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

Zuid-Beijerland

Het verbouwen van de woning - Admiraal
de Ruyterstraat 141 in Oud-Beijerland.
(Z/22/160162)

29-07-2022

Het plaatsen van een dakkapel en airco op het
achterdakvlak - De Pelikaan 10 in Puttershoek.
(Z/22/157079)

Strijen

21-07-2022

25-07-2022

22-07-2022

28-07-2022

25-07-2022

22-07-2022

Het plaatsen van zonnepanelen (gemeentelijk
monument) - Koninginneweg 40 in
Oud-Beijerland. (Z/22/154772)

Puttershoek

29-07-2022
Het bouwen van een dierenverblijf - Mookhoek
111 in Mookhoek. (Z/22/160416)

Verzonden d.d.

Oud-Beijerland
28-07-2022

‘s-Gravendeel

Het renoveren en uitbreiden van de woning
- Oud-Cromstrijensedijk WZ 61 in Klaaswaal.
(Z/22/145089)

Numansdorp

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Wet op de kansspelen

Klaaswaal

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

25-07-2022

Evenementenvergunning Oogst dag 2022 op
het eiland Tiengemeten op 3 september 2022
van 11:00 uur tot en met 16:00 uur ter hoogte
van Tiengemeten 14a Zuid-Beijerland.

Besluit elektronisch berichtenverkeer gemeente Hoeksche Waard
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard heeft het
Besluit elektronisch berichtenverkeer gemeente Hoeksche Waard vastgesteld. Hierin
wordt geregeld hoe zienswijzen in het kader van de uniforme openbare

voorbereidingsprocedure als bedoeld in de Algemene wet bestuurd elektronisch
kunnen worden ingediend. De volledige tekst van deze regeling vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl en op de website van de gemeente.

Strijen
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Sportlaan 4 in Strijen
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 8 juli 2022 een melding in het
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft
ontvangen. Het gaat over het veranderen van een

zwembad gelegen aan de Sportlaan 4 in Strijen. De
verandering betreft het plaatsen van een warmtepomp
met een geluidwerend scherm. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-22-411433 .

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 Kooilandsedijk 35 in Strijen
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 13 juli 2022 een melding in het
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft
ontvangen. Het gaat over het veranderen van de

inrichting. De verandering betreft het bouwen van een
voorkeuken om met minder arbeid de koeien duurzamer
te gaan voeren. Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-22-411674.

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

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

