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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!

  Beleidsmedewerker Verkeer 
(36 uur)

  Beheerder/werkvoorbereider 
openbare verlichting

 (36 uur)

  HR adviseur
 (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

  Meewerk- en/of afstudeerstage toezicht-
houder Bouw & Ruimtelijke Ordening

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!

Groene actie = makkelijk dankzij de Tegeltaxi

Tegels eruit en groen erin; dat staat een heel stuk beter! Doet u ook mee met het NK 
Tegelwippen? Elke tegel telt! Maar wat moet u met al die tegels die u overhoudt? U 
kunt de tegels en het zand zelf inleveren bij de gemeentewerf in Mijnsheerenland, de 
vroegere gemeentewerf in Numansdorp of de RAD (alleen tegels). Lukt het niet om 
de tegels en het zand zelf weg te brengen? Dan komt de Tegeltaxi deze graag bij u 
ophalen. Op maandag 5 en 26 september en 17 oktober rijdt de Tegeltaxi door de 
Hoeksche Waard. Ook gebruikmaken van deze gratis ophaalservice? Dat kan. Kijk voor 
meer informatie en om uzelf of de buurt aan te melden op 
www.gemeentehw.nl/tegeltaxi. 

Voordelen groene tuin
Een groene tuin heeft veel voordelen. Groen is niet alleen fi jn om naar te kijken. Met 
planten en bloemen in de tuin doet u bijen, vlinders en andere kleine dieren een 
groot plezier. Bovendien trekt regenwater na een fi kse bui makkelijker de grond in en 

is een groene tuin op hete 
zomerdagen een stuk koeler dan een 
tegeltuin.  

Zand en tegels hergebruiken
De gewipte tegels kunt u op allerlei 
creatieve manieren opnieuw 
gebruiken. Op internet zijn genoeg inspirerende voorbeelden te vinden. Google maar 
eens op ‘hergebruik tegels’ bijvoorbeeld. 

Onder de tegels ligt zand. Dat zand is niet erg geschikt om er planten in te zetten. 
Het bevat te weinig voedingsstoff en. Als je het mengt met bemeste tuinaarde, kun je 
er wel goed bloemen laten groeien. Die houden namelijk van schrale grond. Dat is 
grond waar niet veel voedingsstoff en in zitten.  

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
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

Zwijndrecht (alleen vrijdag)
Xiejezo
Grote Beerstraat 20

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 15 augustus t/m zaterdag 20 augustus

Zonder afspraak eerste, tweede en boosterprik
6 tijdelijke vaccinatielocaties

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

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 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.

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Strijen 

Voormalige gemeentehuis Strijen opvanglocatie vluchtelingen Oekraïne

Door het voortduren van de oorlog in Oekraïne is er helaas nog steeds behoefte aan 
meer opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Het voormalige gemeentehuis in 
Strijen wordt op dit moment verbouwd en ingericht voor de tijdelijke opvang van 
ongeveer 125 Oekraïense vluchtelingen. Gemeente Hoeksche Waard organiseert op 
dinsdag 23 augustus een inloopbijeenkomst, zodat u een kijkje kunt komen nemen. 
Inwoners van Strijen ontvangen deze week per brief een persoonlijke uitnodiging.

Welkom bij inloopbijeenkomst 23 augustus
U bent van harte welkom om tussen 17.00 en 20.00 uur binnen te lopen in het 
voormalige gemeentehuis aan het Waleplein 2. U hoeft zich dus niet vooraf aan te 
melden. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om u rond te leiden en uw 

eventuele vragen te beantwoorden.

Vrijwilligers om een handje te helpen 
Naar verwachting ontvangen we de eerste Oekraïners vanaf half september in Strijen. 
Dit kan iets eerder of later zijn. Wij willen de vluchtelingen zo goed mogelijk onderdak 
aanbieden. Daarom helpt het enorm als er op korte termijn al vrijwilligers beschikbaar 
zijn 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 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.  

Aanmelden voor vrijwilligerswerk 
Wilt u meer weten of heeft u interesse om als vrijwilliger 
aan de slag te gaan? Meld u aan via 

locatiemanagerstrijen@gemeentehw.nl of geef u 
daarvoor op tijdens de inloopbijeenkomst.   

Meer informatie en aanmelden nieuwsbrief 
Meer informatie vindt u op 
www.gemeentehw.nl/oekraine. U kunt zich ook 
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief ‘Opvang 
Oekraïne’ via www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven. Zo 
blijft u per e-mail op de hoogte van het laatste nieuws.   

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 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

01-08-2022 Het realiseren van een 2e uitrit - 
Maasdamseweg 12 in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/161351)

Heinenoord

03-08-2022 Het aanleggen van gewas ondersteuning - 
Westdijk 54a in Heinenoord. (Z/22/161742)

Goudswaard

05-08-2022 Het bouwen van een woning - Achterweg 
tussen 2 en 2a in Goudswaard (Z/22/162016)

Mijnsheerenland

02-08-2022 Bedrijfsbestemmingsplan naar 
woonbestemmingsplan - Buijensweg 2 A in 
Mijnsheerenland. (Z/22/161560)

Nieuw-Beijerland

01-08-2022 Het bouwen van een opbouw - Middeldoel 1 in 
Nieuw-Beijerland. (Z/22/161274)

Strijen

31-07-2022 Het wijzigen van de kozijn indeling - 
Boompjesstraat 16 en 18 in Strijen. 
(Z/22/161257)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

02-08-2022 Het uitbreiden van het dak en de topgevel 
aan de oostgevel - Schuringsedijk 150 in 
Numansdorp. (Z/22/142948)

Oud-Beijerland

03-08-2022 Het verbreden van een uitbouw aan de 
voorzijde van de woning - Grutto 11 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/160231)

Strijen

04-08-2022 Het plaatsen van een warmtepomp -  
Sportlaan 4 in Strijen. (Z/22/158084)

Westmaas

05-08-2022 Het slopen van de fundering - Beatrixlaan 13  
t/m 19 in Westmaas. (Z/22/160005)

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

02-08-2022 Het transformeren van een woonzorgvilla 
- Bevershoekstraat 2 in ‘s-Gravendeel. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 15-09-2022. 
(Z/22/152702)

Klaaswaal

05-08-2022 Het bouwen van een bedrijfsloods - 
Bommelskoussedijk 64a in Klaaswaal. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 25-10-2022. 
(Z/22/157198)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

10-08-2022 Evenementenvergunning voor de Feestweek 
2022 op 17 augustus 2022 7.00 tot 0.00 uur,  
18 augustus 2022 13.00 tot 1.00 uur,  
19 augustus 2022 13.00 tot 2.00 uur en  
20 augustus 2022 13.00 tot 20.00 uur aan  
de Havenstraat in ‘s-Gravendeel.

Mijnsheerenland

03-08-2022 Evenementenvergunning voor de 
Nazomermarkt Groei & Bloei op 27 augustus 
2022 van 10.00 tot 17.00 uur aan de 
Stougjesdijk 126 bij Boerderij Bouwlust in 
Mijnsheerenland.

Numansdorp

11-08-2022 Evenementenvergunning voor het houden 
Huttenbouwen Numansdorp op 17 tot en 
met 19 augustus 2022 van 10.00 tot 15.00 uur 
en op 19 augustus 2022 van 18.00 tot 24.00 
uur op de parkeerplaats aan de Buttervliet in 
Numansdorp.

Oud-Beijerland

29-07-2022 Exploitatievergunning voor Restaurant 
Oostkade aan de Oostkade 24 in  
Oud-Beijerland.

03-08-2022 Evenementenvergunning voor de Huttenbouw 
op 18 en 19 augustus 2022 van 10.00 tot 16.00 
uur bij het natuurgebied De Staart naast het 
scoutinggebouw aan het Zalmpad 9 in  
Oud-Beijerland.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Maasdam

04-08-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet tijdens 
de BBQ- en countryavond op de parkeerplaats 
van sporthal Duyvensteyn op 27 augustus 2022 
van 17.00 tot 23.30 uur aan de Fazant 3 in 
Maasdam.

Mijnsheerenland

03-08-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet tijdens 
de Nazomermarkt Groei & Bloei op  
27 augustus 2022 van 10.00 tot 16.30 uur aan 
de Stougjesdijk 126 in Mijnsheerenland.

Oud-Beijerland

29-07-2022 Alcoholwetvergunning voor Restaurant 
Oostkade aan de Oostkade 24 in  
Oud-Beijerland.

Numansdorp

11-08-2022 Ontheffing artikel 35 voor het verstrekken 
van zwak-alcoholische dranken tijdens de 
feestavond van het huttenbouwen op 19 
augustus 2022 van 18.00 tot 24.00 uur 
op de parkeerplaats aan de Buttervliet 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 
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

’s-Gravendeel

05-08-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Hendrik 
Hamerstraat 199 in ‘s-Gravendeel. 
(Z/22/161964)

Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 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 bekend is op het adres 
waar hij/zij in de basisregistratie personen staat 
ingeschreven. Het college heeft besloten deze persoon 
uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen van 
gemeente Hoeksche Waard en te registreren in de 

landelijke Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een 
onbekend adres.

Naam Plaats Datum 
uitschrijving

D. van Eeren Strijen 15-06-2022

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.

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


