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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 89.000 
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)

Medewerker Verkeer 
 (36 uur)

  Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke ordening

 (36 uur)

Specialist Water & Riolering
 (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!

Inloopavond ‘Betere bereikbaarheid Hoeksche Waard zuidwest’

Gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta werken samen aan een 
betere bereikbaarheid van het zuidwesten van de Hoeksche Waard. Op dinsdag 23 
augustus organiseren wij een inloopavond voor iedereen die betrokken is bij dit 
project. Tijdens deze inloopavond laten wij de ontwerpen zien van de verschillende 
nieuwe aansluitingen en routes. Ook kunt u meedenken over verkeersmaatregelen, 
zoals inrijverboden voor vrachtverkeer of maatregelen die de snelheid beperken.

Voortraject
De afgelopen jaren zijn er verschillende studies gedaan naar het verbeteren van de 
bereikbaarheid van het zuidwestelijke deel van de Hoeksche Waard. Dit gebied is niet 
met hoofdwegen ontsloten. Dit betekent dat auto’s en zwaar vrachtverkeer over de 
kleinere polderwegen en kwetsbare dijken rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op 
want er zijn vaak geen aparte fi etspaden. 

De gemeente vroeg adviesbureau APPM om alle inzichten uit de afgelopen jaren 
samen te brengen. APPM analyseerde de onderzoeken die eerder zijn gedaan en 
haalde meningen, zorgen en ideeën uit de omgeving op. APPM leverde voor de 

zomervakantie een rapport op met een advies over een betere verkeersstructuur. 
Wilt u hier meer over lezen? Kijk dan op www.gemeentehw.nl/ontsluitinghwzw.

Inloopavond
Het advies van APPM is inmiddels uitgewerkt naar mogelijke ontwerpen. Op 23 
augustus organiseren we een inloopavond voor iedereen die bij dit project betrokken 
is. Wij laten de ontwerpen zien en horen graag van de aanwezigen hun mening. Ook 
kunt u meedenken over verkeersmaatregelen, zoals inrijverboden voor vrachtverkeer 
of maatregelen die de snelheid beperken. 

De inloopavond is in Verenigingsgebouw Rehoboth, Koningin Julianastraat 27 in 
Goudswaard en duurt van 18.30 uur tot 20.30 uur. U kunt zelf bepalen hoe laat u komt.

Kunt u niet komen? 
Wij geven iedereen die betrokken is bij het project de mogelijkheid om op de 
ontwerpen en de maatregelen te reageren via een digitaal reactieformulier. 
Dit plaatsen wij eind augustus op onze website. 

Word jij
mijn nieuwe

collega?



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 
Op dinsdag tot 17.30 uur
Landvast
Haven 4

Woensdag en
donderdag

Oud-Beijerland
Lindenhoeve
Steenenstraat 24

Hardinxveld-Giessendam
De Parel
Talmastraat 9

Vrijdag en
zaterdag

Zwijndrecht
Xiejezo
Grote Beerstraat 20

Oud-Alblas
De Beemd
Beemdweg Weg 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 22 augustus t/m zaterdag 27 augustus

Zonder afspraak eerste, tweede en boosterprik
6 tijdelijke vaccinatielocaties

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

Actualisatie gemeentegids

In voorbereiding op de gemeentegids 2023 is uitgever Akse Media BV gestart met 
de controle van het adressenoverzicht van bedrijven en instellingen dat achterin de 
gids staat. Alle adressen waarbij een e-mailadres vermeld staat, krijgen van Akse 
Media een e-mail om hun gegevens te controleren. In deze e-mail staat een unieke 
persoonlijke code, zodat men zelf de gegevens naar wens kan controleren en 
aanpassen. De vermeldingen zonder e-mailadres worden telefonisch benaderd 
door Akse Media. 

Staat uw bedrijf, organisatie of vereniging nog niet in de gemeentegids en wilt u 
dat wel? Aanmeldingen (en wijzigingen) voor het adressengedeelte kunt u - tot 
uiterlijk vrijdag 9 september - zelf doorgeven op de volgende manieren:
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Hoeksche Waard);
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Hoeksche Waard) Postbus 6033, 

1780 KA Den Helder.

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

‘s-Gravendeel  

Verkeersomleidingen rotonde N217 ’s-Gravendeel in weekend vrijdag 2 tot maandag 5 
september
In het weekend van vrijdag 2 tot maandag 5 september werkt provincie Zuid-Holland 
aan de rotonde op de N217 bij ’s-Gravendeel. Een aantal wegen rond de rotonde N217/
Maasdamseweg bij ’s-Gravendeel is dan wegens wegwerkzaamheden afgesloten voor 
autoverkeer. Dit duurt van vrijdag 2 september 21.00 uur en gaat tot zondagnacht door. 
Op maandag 5 september vanaf 6.00 uur ’s ochtends kunt u weer met de auto over 
de rotonde. Het openbaar vervoer van en naar ’s-Gravendeel rijdt tijdens deze 
weekendafsluiting wel, maar met een aangepaste dienstregeling. Binnenkort kunt 
op een kaart zien hoe u kunt omrijden.

Welke wegen zijn afgesloten?
De weekendafsluiting is noodzakelijk, omdat de rotonde onder andere wordt gefreesd 
en geasfalteerd. Er kunnen dan geen auto’s overheen rijden. De volgende wegen zijn 
dat weekend afgesloten: 
• Komend vanaf de Kiltunnel: de N217 vanaf de Hendrik Hamerstraat
• Komend vanaf Puttershoek: de N217 vanaf de rotonde Maasdam/Trambaan richting 

Strijen (N491)
• In ’s-Gravendeel: de Maasdamseweg vanaf de Narcisstraat richting de rotonde

Hoe rijden de bussen?
Het openbaar vervoer van en naar ’s-Gravendeel rijdt tijdens deze weekendafsluiting 
volgens een aangepaste dienstregeling en via een alternatieve route. U moet dus 
rekening houden met kleine vertragingen. Meer informatie vindt u op 
www.connexxion.nl. 

Waarom wordt er aan de rotonde gewerkt?
Provincie Zuid-Holland past de N217 op 2 plaatsen aan om er voor te zorgen dat het 
verkeer tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024 goed door kan 
blijven rijden. De rotonde bij ’s-Gravendeel wordt een turborotonde en krijgt een 2e 
rijbaan. De kruising bij de Polderweg/N217 krijgt extra opstelstroken en verkeerslichten. 
De planning is dat beide projecten eind december 2022 gereed zijn.

Wanneer zijn de omleidingsroutes bekend?
Binnenkort kunt u via www.n217.nl op 
een kaart zien hoe u kunt omrijden.
Heeft u vragen? Mail dan naar 
mjlm.andriessen@pzh.nl.



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. 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

07-08-2022 Het realiseren van een aanbouw - van 
Galenstraat 2 in Heinenoord. (Z/22/162094)

09-08-2022 Het uitvoeren van kleine (grond) 
werkzaamheden in het Mollenbos - Sectie 
H nummers 1207, 1208, 1209, 1210 in 
Heinenoord. (Z/22/162366)

Klaaswaal

09-08-2022 Handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening - Bommelskoussedijk 24b in 
Klaaswaal. (Z/22/162330)

Mijnsheerenland

11-08-2022 Wijzigen voorgevel en plaatsen dakopbouwen 
- Stougjesdijk 199 in Mijnsheerenland. 
(Z/22/162723)

Nieuw-Beijerland

11-08-2022 Het realiseren van een nokverhoging - 
Beatrixstraat 41 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/162625)

11-08-2022 Wijzigen bestemmingsplan - Dreef 38 in  
Nieuw-Beijerland. (Z/22/162627)

Numansdorp

05-08-2022 Het bouwen van een woning en bijgebouw 
- Ambachtsheerenlaan, sectie D nr. 1696 in 
Numansdorp. (Z/22/162049)

05-08-2022 Het wijzigen van de indeling van het Shell 
station - Molendijk 12b in Numansdorp. 
(Z/22/162061)

Oud-Beijerland

11-08-2022 Het plaatsen van een dakkapel - Wolweversweg 
19 in Oud-Beijerland. (Z/22/162701)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

09-08-2022 Het uitbreiden van een loods - Blaaksedijk Oost 
59a in Heinenoord. (Z/22/154537)

10-08-2022 Het realiseren van een aanbouw aan de zijgevel 
en het maken van een in/uitrit - Martin Luther 
Kingstraat 70 in Heinenoord. (Z/22/158675)

Klaaswaal

10-08-2022 Het plaatsen van zonnepanelen - 
Bommelskoussedijk 52 in Klaaswaal. 
(Z/22/150135)

Numansdorp

08-08-2022 De uitbreiding van de ballenvanger - Veerweg 
26 in Numansdorp. (Z/22/157035)

10-08-2022 Het verwijderen van het penant - Aart 
Reedijkweg 88 in Numansdorp. (Z/22/160080)

Oud-Beijerland

11-08-2022 Het realiseren van een tijdelijke noodwinkel 
- Vierwiekenplein 46 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/160456)

Verleende vergunning brandveilig gebruik

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland

10-08-2022 Het brandveilig gebruiken van het pand - 
Vrouwehuisjesweg 1A in Mijnsheerenland. 
(Z/21/108695)

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Heinenoord

08-08-2022 Het uitbreiden van een bedrijfsgebouw 
- Nijverheidsweg 31 in Heinenoord. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 23-09-2022. 
(Z/22/154267)

Mijnsheerenland

09-08-2022 Het realiseren van een buitenberging - 
Buijensweg 1B in Mijnsheerenland. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 28-09-2022. 
(Z/22/155006)

Puttershoek

09-08-2022 Het bouwen van een opbouw op de bestaande 
aanbouw - Laan van Heemstede 58 in 
Puttershoek. De beslistermijn wordt met  
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
27-09-2022. (Z/22/154539)

Strijen

09-08-2022 Het plaatsen van zonnepanelen (gemeentelijk 
monument) - Nieuwestraat 27 in Strijen. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 28-09-2022. 
(Z/22/155007)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

09-08-2022 Vuurwerkverkoopvergunning voor 29, 30 en 31 
december 2022 op de locatie Middelsluissedijk 
oz 23 in Numansdorp.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

11-08-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
zwak alcoholische dranken te schenken tijdens 
de feestweek ‘s-Gravendeel op 17 augustus 
2022 van 13.00 uur tot 19.30 uur, 18 augustus 
2022 van 17.00 uur tot 22.00 uur en 19 
augustus van 17.00 uur tot 23.15 uur aan de 
Noord Voorstraat 29 in ‘s-Gravendeel.

Numansdorp

10-08-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
zwak alcoholische dranken te schenken tijdens 
de Buurt BBQ op 3 september 2022 van 16.00 
uur tot 22.00 uur aan de Lange Boomweg 8 in 
Numansdorp.

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 

Kom lekker zwemmen bij De Oude Tol. Maar blijf binnen de ballenlijn!

Recreatiegebied De Oude Tol in Oud-Beijerland is erg populair. Met dit zomerse weer 
zoeken jong en oud verkoeling en ontspanning in de zwembaai in het Spui. Niet alleen 
binnen, maar helaas ook buiten de ballenlijn. Dit is met name vanwege het drukke 
vaarverkeer op de rivier en de sterke stroming levensgevaarlijk en dus verboden.  
Vooral nu door de droogte de waterstand laag is, is er meer stroming. Geniet daarom 
veilig van een lekker dagje aan het water en blijf binnen de ballenlijn. Vanwege de 
veiligheidsrisico’s is het ook verboden om te zwemmen bij het grasveld van restaurant 
De Oude Tol, de botenhelling en het ponton van het Rhoonse Veer. Voor het negeren 
van het verbod kun je een boete krijgen van €150.

Met welke risico’s moet je rekening houden?
Er staat een sterke stroming buiten de ballenlijn
Het Spui is een getijderivier. Dat betekent dat je kunt merken wanneer het eb en vloed 
is. Vooral bij een lage waterstand (door eb of langdurige droogte) is de stroming buiten 
de ballenlijn sterker dan wat een gemiddelde zwemmer aan kan. Je kunt gemakkelijk 
worden meegesleurd. De stroming is op dat moment te sterk om er tegenin te 
zwemmen.

Op de rivier varen grote binnenvaartschepen
Grote schepen hebben een zuigende werking en veroorzaken een sterke stroming en 
draaikolken. Ga je buiten de ballenlijn zwemmen, dan kun je door zuiging richting de 
vaargeul getrokken worden. Bedenk ook dat de schipper van zo’n lang binnenvaartschip 
tot ongeveer 350 meter voor zijn schip géén zicht op het wateroppervlak heeft en dus 
geen zwemmers kan zien. En het hoofd van een zwemmer die wel verder weg is dan die 
350 meter, is dan niet meer dan een kleine stip.

De waterbodem bij de oevers buiten de zwembaai is soms verraderlijk steil
Omdat het water steeds in beweging is, verandert ook de structuur van de bodem. Zo 
ontstaan soms diepe kuilen voor de oever. Door het vaak troebele water zijn deze kuilen 
slecht te zien. Stap je in zo’n kuil dan kun je je evenwicht verliezen en door de stroom 
worden meegesleurd.

Buiten de ballenlijn varen jetski’s, waterscooters en andere pleziervaartuigen
Je loopt dus een groot risico om overvaren te worden. Vanaf een pleziervaartuig is het 
- zeker als deze met enige snelheid vaart - namelijk slecht te zien of er iemand zwemt.

Toezicht bij de zwembaai
De zwembaai is (nog) geen officiële zwemwaterlocatie. Je zwemt er dus op eigen risico. 
Blijf daarom binnen de ballenlijn en houd rekening met de veiligheidsrisico’s. Gedurende 
het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) is er met mooi weer van 10.00 tot 17.30 uur een 
beheerder aanwezig. Op dagen met een temperatuur boven de 24 graden is er van 
10.00 tot 20.00 uur ook een toezichthouder aanwezig. Deze toezichthouder is in bezit 
van een ‘Lifeguard’ certificaat. Het toezicht is mogelijk dankzij een samenwerking met 
Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst Midden-Holland en Bres Accommodaties.

De zwembaai kan alleen behouden blijven als we ons allemaal aan de regels houden.  
Het gedrag van vaarverkeer en bezoekers is dus erg belangrijk. Als iedereen goed 
oppast en rekening met elkaar houdt, dan kan iedereen blijven genieten van dit fijne 
recreatiegebied en het water.

Oud-Beijerland   



Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Molendijk 12b in Numansdorp

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 5 augustus 2022 een melding in 
het kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het veranderen van de 
inrichting gelegen aan de Rijksweg A29 1 in Numansdorp. 
De verandering betreft een upgrade van de bakery ter 

plaatse (onderdeel verkoopruimte Shell station), waarbij 
de indeling inpandig zal worden gewijzigd. Ook zal door 
middel van een prefab container aan de achterzijde van 
het pand extra kantoorruimte worden gecreëerd. Deze 
melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-22-412798.

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

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    

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

Oud-Beijerland

08-08-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Ranonkelstraat 
67 in Oud-Beijerland. (Z/22/162208)

Nieuws uit de gemeenteraad

De raad luistert op dinsdag 23 augustus

Wilt u het woord richten tot de 
gemeenteraad? Bijvoorbeeld over hoe het 
college wil omgaan met de reacties op 
het plan om 3 woningen op landgoed de 
Eeckelaar te realiseren? Of over een 
voorstel van het college om de begroting 
2022 aan te passen? Dat kan tijdens de 
beeldvormende bijeenkomsten op 
dinsdagavond 23 augustus. 

Welkom!
De 2 raadsbijeenkomsten zijn in het 
gemeentehuis van Oud-Beijerland en 
beginnen allebei om 19.30 uur. U bent van 
harte welkom om de bijeenkomsten te 
volgen vanaf de publieke tribune. De 
bijeenkomsten zijn ook live te volgen via 
www.gemeentehw.nl/live.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten 
van de raad zijn inwoners, instellingen of 
bedrijven aan het woord. De raad luistert 
en stelt vragen. Door te spreken helpt u 
de gemeenteraad zich een goed beeld te 
vormen van zaken die spelen in gemeente 
Hoeksche Waard. 

Bijeenkomst Fysieke 
leefomgeving, Mobiliteit, 
Duurzaamheid en 
Openbare Ruimte
In deze bijeenkomst kunt u spreken over 
één van de 4 geagendeerde voorstellen 

om een bestemming te wijzigen van een 
locatie in de Hoeksche Waard.

Bijeenkomst Sociale 
leefomgeving, Bestuur, 
Veiligheid en Middelen
In deze bijeenkomst kunt u spreken over 
de Kaderbrief 2023-2026, de Zienswijze 
op de wijziging gemeenschappelijke 
regeling SVHW en het coalitieakkoord.

Gemeenschappelijke regeling SVHW 
2023
SVHW is het Samenwerkingsverband 
Vastgoedinformatie Heffing en 
Waardebepaling. De SVHW zorgt dat de 
belastingen van onder meer gemeente 
Hoeksche Waard worden geheven en 
geïnd. De afspraken uit 2015 moeten 
worden aangepast. Onder andere 
doordat de Wet die gaat over 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 
1 juli van dit jaar is gewijzigd. 

De gehele agenda en de stukken voor de 
bijeenkomsten vindt u op 
www.gemeentehw.nl/overzicht. Klik op 
datum dinsdag 23 augustus.

Spreken tot de raad
Wilt u spreken tot de raad? Neem dan 
contact op met de griffie van de 
gemeenteraad via e-mailadres 

griffie@gemeentehw.nl of via 
telefoonnummer 088 - 647 18 74. U kunt 
ook spreken tot de raad over niet-
geagendeerde onderwerpen.

Op dinsdag 23 augustus kunt u spreken 
vanaf het spreekgestoelte tijdens (één 
van) de bijeenkomsten. We ontvangen u 
graag dinsdag 23 augustus om 19.30 uur 
op het gemeentehuis in Oud-Beijerland. 
Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk 
dinsdag 23 augustus 12.00 uur aan ons 
doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of 
via 088 - 647 18 74?

Social media
Wat is en wat doet gemeenteraad 
Hoeksche Waard? Welke onderwerpen 
bespreekt de gemeenteraad deze week? 
Hoe komt u in contact met raadsleden? U 
krijgt antwoord op deze én nog veel meer 
andere vragen via de social mediakanalen 
van gemeenteraad Hoeksche Waard.

Volg ons op
   gemeenteraadHW

  @gemeenteraadHW 

   @gemeenteraadHW


