
Nieuws uit de gemeente
Week 34 | 24 augustus 2022

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)

Medewerker Personeels- en 
Salarisadministratie  

 (24 uur)

 Ondersteunend medewerker Opleidingen 
& Trainingen 

 (24 uur)

Toezichthouder Bouw & Ruimtelijke
ordening 
(36 uur)

Startersfunctie junior Toezichthouder Bouw 
& Ruimtelijke Ordening

 (32-36 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!

Wilt u werken in de zorg in de Hoeksche Waard? Laat u informeren over de mogelijkheden 
tijdens Zorgcampus HW Live
6 zorgorganisaties in de Hoeksche Waard werken samen aan het werven en opleiden 
van (toekomstige) medewerkers. Alerimus, Cavent, Careyn, Gemiva, Heemzicht en 
Zorgwaard en ontwikkelden hiervoor Zorgcampus HW. Bent u op zoek naar een 
stageplek, leerwerktraject of of wilt u zich laten omscholen naar zorgprofessional? 
Dan bent u bij Zorgcampus HW op de juiste plek.

Wat heeft Zorgcampus HW te bieden?
Zorgcampus Hoeksche Waard kan enthousiaste collega’s met een frisse blik goed 
gebruiken. U kunt bij ons stagelopen, werken en leerwerktrajecten volgen bij 6 
organisaties en in verschillende disciplines. Van thuiszorg, verpleeghuiszorg tot 
gehandicaptenzorg en van sociaal maatschappelijk werk, dagbesteding tot 
specialistische teams en palliatieve zorg. Er is altijd iets dat bij u past. En kiest u voor 
een leerwerktraject dan heeft u baangarantie en vanaf dag 1 salaris.

Zorgcampus HW Live
Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn voor werken in de zorg in de Hoeksche 
Waard? Of wilt u kennismaken met de organisaties en de medewerkers? Kom dan op 
woensdag 31 augustus naar Zorgcampus HW Live. Tussen 16.00 en 20.00 uur bent u 
van harte welkom in de Open Waard (Zoomwijckplein 11 in Oud-Beijerland). Daar zijn 
diverse collega’s van de zorgorganisaties aanwezig om uw vragen te beantwoorden 
en te laten zien wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt binnenlopen op een 
moment dat voor u uitkomt. Wilt u meer informatie, maar kunt u niet op deze datum? 
Mail dan naar contact@zorgcampushw.nl. Meer weten over Zorgcampus HW? Kijk op 
www.zorgcampushw.nl .

Word jij
mijn nieuwe

collega?



Weekendafsluiting Haringvlietbrug (A29) 
26-29 augustus

Rijkswaterstaat voert vanaf vrijdag 26 augustus 21.30 uur tot maandag 29 
augustus 05.00 uur werkzaamheden uit aan de Haringvlietbrug. De betonnen 
barriers op de brug worden vervangen door stalen barriers om de brugconstructie 
te ontlasten. Tegelijkertijd worden de rijstroken op de brug geasfalteerd. De brug 
is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. De Kiltunnel is dit 
gehele weekend tolvrij. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.

Omleiding en adviesroutes wegverkeer
• Verkeer vanuit Rotterdam richting Bergen op Zoom wordt omgeleid via de A15, 

A16, A17 of A59.
• Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt omgeleid via de A15, N57.
• Verkeer vanuit Bergen op Zoom-Rotterdam wordt omgeleid via de A59/A17, 

A16, A15.
• Verkeer vanuit Zierikzee-Rotterdam wordt omgeleid via de N57, A15.

Waarom deze werkzaamheden?
Sinds 23 augustus 2021 geldt op de Haringvlietbrug een verlaagde 
maximumsnelheid van 50 km/uur. Deze is ingesteld omdat de klemmen waarmee 
het wegdek vastzit aan de klep lostrillen door het verkeer. Met deze maatregel 
wordt de brug minder belast en kan de brug naar verwachting veilig gebruikt 
worden tot aan de geplande werkzaamheden aan de klep in 2023. Om 
weggebruikers te attenderen op deze lagere maximumsnelheid is de weginrichting 
op de brug aangepast en zijn de rijstroken versmald door middel van betonnen 
barriers.

De betonnen barriers zijn destijds op de randen van de brug geplaatst om in de 
middenberm ruimte te maken voor handhaving door de politie. Handhaving 
gebeurt inmiddels met camera’s, waardoor er meer ruimte is vrijgekomen in de 
middenberm. Door het gewicht van deze betonnen barriers en de positie op de 
rand van de brug wordt de constructie van de brug te zwaar belast. Dit blijkt uit 
recente berekeningen. Om de brug de komende jaren veilig te kunnen blijven 
gebruiken, vervangt Rijkswaterstaat daarom de barriers door lichtere stalen 
barriers en verschuift deze meer naar het midden van de brug. Aan de breedte van 
de rijstroken verandert niets.

Advies aan weggebruikers
• Plan uw reis goed en raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie.
• Houd rekening met extra reistijd.
• Pas indien mogelijk uw reisgedrag aan om hinder door de werkzaamheden te 

vermijden, bijvoorbeeld door te kiezen voor het openbaar vervoer of een andere 
route.

• Volg de aanwijzingen en omleidingsroutes op de digitale informatiepanelen en 
gele borden langs de weg.

• Houd uw navigatiesysteem in de gaten voor de actuele reistijdinformatie.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op 
https://www.rwsverkeersinfo.nl/ of bel met de landelijke informatielijn van 
Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

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.

Verkeersomleidingen rotonde ’s-Gravendeel in weekend 2 tot 5 september

In het weekend van 2 tot 5 september is de N217 ter hoogte van de rotonde bij 
’s-Gravendeel 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. 

Welke wegen zijn afgesloten?
De weekendafsluiting is noodzakelijk omdat de rotonde 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 Maasdam: de N217 vanaf de rotonde bij Strijen (N491)

• Komend vanaf ’s-Gravendeel: de Maasdamseweg vanaf de Narcisstraat richting 
rotonde.

Hoe lopen de omleidingsroutes?
De routes zijn als volgt: 
• Komend vanaf de A16 en Kiltunnel en wilt u naar ’s-Gravendeel? In ’s-Gravendeel 

kan bestemmingsverkeer het dorp in en uit via de Hendrik Hamerstraat in de 
richting van de Kiltunnel.

• Wilt u vanaf ’s-Gravendeel naar Mijnsheerenland, Numansdorp of Heinenoord? 
Rij dan om via de A16, A15 en A29.

• Komend vanuit de richting Oud-Beijerland kunt u via de A29, A15 en A16 naar 
’s-Gravendeel rijden.

• Komend vanaf Maasdam kunt u vanaf de rotonde bij Strijen (N491) over de 
Strijensedijk en Strijenseweg naar ’s-Gravendeel.



Scootmobiel Informatiedag in Strijen

Dinsdag 6 september 
organiseert Veilig Verkeer 
Nederland (VVN), samen met  
gemeente Hoeksche Waard en 
de Regionale Projectgroep 
Verkeersveiligheid (RPV) 
Hoeksche Waard een 
Scootmobiel Informatiedag.  
Deze cursus is bedoeld om 
eerst theorie over verkeer over 
te brengen maar ook om te 
kijken of de eigen rijstijl veilig 
is. Door VVN worden dan 
persoonlijke adviezen gegeven 

om de rijvaardigheid te bevorderen en zo veilig mogelijk mobiel te zijn en te blijven. Het 
is geen examen en zeker niet verplicht. Opgeven kan tot woensdag 31 augustus en de 
activiteit kost niets. De dag start om 10.00 uur en eindigt om 15.15 uur.

Wat houdt de cursus in?
Tijdens het ochtendprogramma besteden we aandacht aan de verkeerstheorie. Nieuwe 
verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen krijgen volop aandacht. Dit is erg 
belangrijk omdat u als gebruiker van een scootmobiel op de rijbaan, het fietspad en het 

trottoir mag rijden. Voor u gelden dan de regels van bestuurder, fietser of voetganger 
en hiervoor gelden niet dezelfde regels. ’s Middags rijdt u onder begeleiding in uw eigen 
scootmobiel een route door Strijen. Ook oefenen we diverse vaardigheden met de 
scootmobiel. Na de training krijgt u een persoonlijk advies op papier en een bewijs van 
deelname. Tijdens de praktijkoefeningen ’s middags is er een leverancier van 
scootmobielen aanwezig om eventuele kleine ongemakken aan uw scootmobiel direct 
te verhelpen.
        
Voor wie is deze cursus bestemd? 
Iedere belangstellende, die in het bezit is van een scootmobiel en woonachtig is in 
gemeente Hoeksche Waard.

Waar?
Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6 in Strijen. De dag duurt van 10.00 tot  
15.15 uur. Voor koffie en lunch wordt gezorgd. Aan de training zijn géén kosten 
verbonden. Ook de koffie en lunch zijn gratis.

Hoe schrijft u in?
Aanmelden bij de heer H. Mölman van Veilig Verkeer Nederland. Per e-mail: 
h.molman@xs4all.nl of per telefoon 078 - 674 32 85. Na aanmelding ontvangt u een 
bevestigingsbrief. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. Opgeven is wel 
verplicht.

Klankbordgroep woningbouwproject Heeren van Rustenburg fase 2

In het Kompas van week 24 verwezen we naar de brochure die op de website 
www.heerenvanrustenburg.nl is te vinden. De brochure is een samenvatting van  
de Expeditie met de resultaten van de bewonersavond. 

In de brochure staat ook de oproep om u aan te melden voor de klankbordgroep om 
mee te denken over de verdere invulling van het project. Naar verwachting start de 

kennismaking al in de eerste week van september. 

Wilt u graag verder meedenken over deze toekomstige buurt? 
Meld u dan aan voor vrijdag 2 september via het e-mailadres rustenburg@vanwijnen.nl. 
Let op! In de brochure stond een onjuist e-mailadres.

Afsluitingen en omleidingen rond nieuw bedrijventerrein SHIPP21

Eind vorig jaar zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van de ontsluitingsweg - 
de Kristalweg - die loopt van de Blaaksedijk naar het nieuwe bedrijventerrein SHIPP21. 
De komende maanden zorgen diverse werkzaamheden voor afsluitingen en omleidingen 
rond het bedrijventerrein.

Het Weegje afgesloten vanaf maandag 29 augustus
Ter hoogte van de kruising van de Kristalweg met Het Weegje wordt er voorbelasting 
(stevige ondergrond) aangebracht. Vanaf 29 augustus wordt Het Weegje daarom volledig 
afgesloten tussen de kruisingen Reeweg-Kuipersveer en Rustenburgstraat-Weverseinde. 
Het verkeer wordt omgeleid via de Reeweg - Postweg - Rustenburgstraat. Eind 2022 is  
het aanbrengen van de voorbelasting klaar. Daarna moet de grond ongeveer 6 maanden 
inklinken. Half 2023 zal hier vervolgens de Kristalweg (inclusief tunneltje) worden 
aangelegd. Eind 2023 kan het verkeer vermoedelijk weer gebruikmaken van Het Weegje. 

Postweg 1 week afgesloten in november
Voor de nieuwe ontsluitingsweg tussen de Blaaksedijk en het bedrijventerrein moet er 
een kruising worden gemaakt met de Postweg. Dit gebeurt in de maand november. De 
Postweg wordt dan gedurende 1 week afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt 
omgeleid via de Reeweg - Langeweg - Provincialeweg N217 - Blaaksedijk Oost - 

Blaaksedijk en Rustenburgstraat. Zodra de precieze startdatum van deze 
werkzaamheden bekend is, delen wij dat met u via de gemeentelijke 
communicatiekanalen.

Kristalweg eind dit jaar in gebruik
Half november wordt de Kristalweg geasfalteerd. Dit betekent dat de weg nog voor het 
einde van het jaar kan worden gebruikt als toegangsweg voor de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein. 

Aanpassingen aan duikers en watergangen
Na afronding van de werkzaamheden moeten er langs de Reeweg en tussen de Postweg 
en Het Weegje nog aanpassingen aan de watergangen en de verbindingen (duikers) 
tussen die watergangen worden uitgevoerd. Het is nog niet bekend wanneer dit precies 
plaatsvindt. 

Meer informatie op www.shipp21.com
Hier vindt u meer informatie over het project, zoals een overzicht met veelgestelde 
vragen en een impressie hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Ook kunt u hier uw 
e-mailadres invullen als u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Strijen 

Puttershoek 

De routes zijn met wegbewijzeringsborden aangegeven vanaf de invalswegen vanaf 
de snelwegen A16, A15 en A29. Kijk voor meer informatie op: www.N217.nl

Hoe rijden de bussen?
Het openbaar vervoer van en naar ’s-Gravendeel rijdt tijdens deze weekendafsluiting 
volgens dienstregeling. Bussen rijden wel via een alternatieve route, dus houdt u 
rekening met kleine vertragingen. Voor meer informatie: kijk 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 kan blijven 
rijden. De rotonde bij ’s-Gravendeel wordt opgewaardeerd tot een turborotonde en 
de kruising bij de Polderweg/N217 krijgt extra opstelstroken en verkeerslichten. De 
planning is dat beide projecten 
eind december 2022 gereed 
zijn.

Heeft u vragen? Mail dan naar: 
mjlm.andriessen@pzh.nl.

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 



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

Piershil

18-08-2022 Het verbreden van de dam en het vervangen 
van de duiker - Oud Piershilseweg 4a in Piershil 
(Z/22/163584)

Mijnsheerenland

16-08-2022 Omgevingsvergunning voor evenementen 
Reloading the Nineties en Sunglow festival 
- Vrouwehuisjesweg 1 in Mijnsheerenland. 
(Z/22/163210)

Nieuw-Beijerland

19-08-2022 Het realiseren van een uitbouw - Voordoel 20 in 
Nieuw-Beijerland. (Z/22/163651)

Numansdorp

15-08-2022 Het realiseren van een beschoeiing 
- Paltrokmolen 43 in Numansdorp. 
(Z/22/163095)

Oud-Beijerland

15-08-2022 Het vervangen van drie kozijnen van de 
woonruimte aan de voorzijde van het huis -  
Bijl 12 in Oud-Beijerland. (Z/22/163098)

16-08-2022 Het realiseren van een terrasoverkapping aan 
de haven - Havendam 16 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/163155)

17-08-2022 Het plaatsen van reclame aan de gevel 
- Lamborghinilaan 4 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/163322)

Strijen

12-08-2022 Het verplaatsen van de bestaande uitrit - 
Oudendijk 37 in Strijen. (Z/22/162873)

Zuid-Beijerland

14-08-2022 Het aanbrengen van 2 dakkapellen - 
Dorpsstraat 38 in Zuid-Beijerland. 
(Z/22/162911)

14-08-2022 Het aanleggen van een boomgaard - Molendijk 
14 in Zuid-Beijerland. (Z/22/162915)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Nieuw-Beijerland

18-08-2022 Het realiseren van een nokverhoging - 
Beatrixstraat 41 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/162625)

19-08-2022 Het bouwen van een woning - Dorpsgaard 14 
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/150383)

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Maasdam

15-08-2022 Het aanleggen van een uitrit - Zuiddijk 3a 
(kadastraal perceel G 867) in Maasdam. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 31-08-2022. 
(Z/22/154556)

Oud-Beijerland

15-08-2022 Het wijzigen van de bestemming 
bedrijfswoning naar 2 te verhuren reguliere 
woningen - Rembrandtstraat 9 in  
Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
30-09-2022. (Z/22/148176)

18-08-2022 Het bouwen van een nieuwe schuur - Karel 
Doormanstraat 72 in Oud-Beijerland. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 03-10-2022. 
(Z/22/152752)

19-08-2022 Het plaatsen van een dakkapel - Hoepelmaker 8 
in Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
30-09-2022. (Z/22/155590)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Nieuw-Beijerland

15-08-2022 Vergunning voor een Avonddriedaagse op  
31 augustus en 1 september 2022 vanaf 
18.30 tot 20.00 uur en op 2 september 2022 
vanaf 18.30 tot 20.15 uur in en rond Nieuw-
Beijerland.

Numansdorp

17-08-2022 Vergunning voor het houden van de Wijnroute 
op 1 oktober 2022 van 19.00 tot 23.00 uur in 
het centrum van Numansdorp.

18-08-2022 Vergunning voor een marktdag op 10 
september 2022 vanaf 10.00 tot 16.00 uur aan 
Stichting Alerimus, locatie Buitensluis, aan de 
Bernhardstraat 25 in Numansdorp.

Oud-Beijerland

17-08-2022 Vergunning voor het houden van de 
Koopjesdagen Oud-Beijerland op 26 augustus 
2022 van 09.00 tot 21.00 uur en op 27 augustus 
2022 van 09.00 tot 17.30 uur in het centrum 
van Oud-Beijerland.

Piershil

17-08-2022 Vergunning voor Open Air Piershil op  
3 september 2022 van 11.00 tot 23.00 uur ter 
hoogte van de Voorstraat in Piershil.

Westmaas 

16-08-2022 Vergunning voor de Aardappeldemodag op  
31 augustus 2022 vanaf 10.00 tot 19.00 uur aan 
de Groeneweg 3 in Westmaas.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

17-08-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet 
om zwak alcoholische dranken te schenken 
gedurende de Wijnroute op 1 oktober 2022 
tussen 19.00 en 22.30 uur in het centrum van 
Numansdorp.

Oud-Beijerland

17-08-2022 Alcoholwetvergunning voor een slijterij aan het 
Vierwiekenplein 46 in Oud-Beijerland.

Piershil

17-08-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet 
om zwak alcoholische dranken te schenken 
gedurende het evenement Open Air Piershil op 
3 september 2022 tussen 12.00 en 22.30 uur 
ter hoogte van de Voorstraat in Piershil.

Westmaas

18-08-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet 
om zwak alcoholische dranken te schenken 
gedurende de Aardappeldemodag op  
31 augustus 2022 tussen 10.00 en 19.00 uur 
aan de Groeneweg 3 in Westmaas.

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

15-08-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Beatrixstraat 
34,36,38,42,46,48,50,52 Bernhardstraat 
8, Irenestraat 1,5,14,20,21,  Marijkestraat 
2,4,6 Oranjestraat 15,19,24,27 Willem de 
Zwijgerstraat 2 in Heinenoord. (Z/22/162956)

15-08-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Beatrixstraat 52 
in Heinenoord. (Z/22/163008)

Overzicht collecte(s) komende periode(s)
Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de website 
van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl. 

Datum Collecte Naam organisatie

Goudswaard

29-08-2022 tot en met 
03-09-2022

Runningteam Korendijk in 
Goudswaard.

Nieuw-Beijerland

29-08-2022 tot en met 
03-09-2022

Runningteam Korendijk in  
Nieuw-Beijerland.

Nieuwendijk

29-08-2022 tot en met 
03-09-2022

Runningteam Korendijk in 
Nieuwendijk.

Piershil

29-08-2022 tot en met 
03-09-2022

Runningteam Korendijk in Piershil.

Vuurbaken

29-08-2022 tot en met 
03-09-2022

Runnungteam Korendijk in Vuurbaken.

Zuid-Beijerland

29-08-2022 tot en met 
03-09-2022

Runningteam Korendijk in  
Zuid-Beijerland.

01-09-2022 Christelijke Muziekvereniging 
Crescendo huis- aan-huisverkoop van 
cake en boterkoek in Zuid-Beijerland.

Zuidzijde

29-08-2022 tot en met 
03-09-2022

Runningteam Korendijk in Zuidzijde.

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Kerkstraat 23 in 's- Gravendeel

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij de volgende melding in het kader 
van activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen:
Activiteit:
• Milieu (melding) activiteitenbesluit Kerkstraat 23 's- 

Gravendeel. Het gaat over het oprichten van een 
Kringloods. Locatie: Kerkstraat 23 te 's- Gravendeel. 
Datum ontvangst: 13 juni 2022. 

Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-22-410088.

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

‘s-Gravendeel     



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

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat vindt de raad van de plannen van het college? Kijk 30 augustus mee!

Een omgevingsvergunning voor een rijbak voor paarden 
op het perceel achter de Groeneweg 2 in Mijnsheeren-
land. Wat vinden de fracties van de politieke partijen in 
de raad hiervan? Of van het hoofdlijnenakkoord dat door 
de coalitiepartijen is gemaakt? Dinsdagavond 30 augus-
tus staan onder andere deze onderwerpen op de agenda. 
Dit gebeurt in 2 vergaderingen die gelijktijdig plaatsvin-
den. Welkom!

Bijeenkomst Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, 
Duurzaamheid en Openbare Ruimte
In deze vergadering staan onder meer het bestemmings-
plan Laan van Heemstede 44b in Puttershoek en een 
omgevingsvergunning voor een schuur in Goudswaard 
geagendeerd.

Bijeenkomst Sociale Leefomgeving, Bestuur, 
Veiligheid en Middelen
In deze vergadering staat onder meer de Kaderbrief 
2023-2026 en de wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling SVHW op de agenda.

Samen doordacht doen; het hoofdlijnenakkoord van 
de coalitie
Het college heeft half juni een akkoord op hoofdlijnen 
gepresenteerd: Samen doordacht doen. In dit akkoord 
zijn de ambities van de coalitie te lezen. Ook staat hierin 
dat ze graag de komende 4 jaar samen met de andere 
fracties in de raad uitvoering wil geven aan deze 
ambities. De fracties voeren hierover op dinsdag 30 
augustus een debat. 

Vergaderingen bijwonen? Welkom!
Volg de vergaderingen op dinsdagavond 30 augustus 
vanaf de publieke tribune. De vergaderingen zijn in het 
gemeentehuis van Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6) 
en starten om 19.30 uur. U kunt de vergaderingen ook 
live online volgen via www.gemeentehw.nl/live.
 
Wat staat er nog meer op de agenda?
De gehele agenda en de stukken voor deze 
vergaderingen vindt u op www.gemeentehw.nl/overzicht.  
Klik op datum 30 augustus 2022.

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

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Strijenseweg 143 ‘s-Gravendeel’

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
stelde op 9 augustus 2022 het wijzigingsplan 
‘Strijenseweg 143 ‘s-Gravendeel’ gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het wijzigingsplan 
Dit wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de 
bestemming van het perceel Strijenseweg 143 in 
‘s-Gravendeel. Het perceel heeft nu een agrarische 
bestemming met een agrarisch bouwvlak. Door de 
bestemming te wijzigen naar ‘Wonen verspreide 
woningen’ en ‘Agrarisch met waarden’ zonder bouwvlak 
maken wij het bewonen van de boerderij als 
burgerwoning mogelijk. 

Het ontwerp wijzigingsplan lag ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan lag van donderdag 19 mei 
2022 tot en met woensdag 29 juni 2022 ter inzage. 
Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen indienen. 
Wij ontvingen geen zienswijzen. Wel is ambtshalve een 
wijziging doorgevoerd in de verbeelding. Op de 
verbeelding is de hartlijn van de 

hoogspanningsverbinding toegevoegd.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het wijzigingsplan ‘Strijenseweg 
143 ‘s-Gravendeel’ en alle bijlagen liggen met ingang van 
donderdag 25 augustus 2022 tot en met woensdag 5 
oktober 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op 
de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder 
plannummer: NL.IMRO.1963.WPStrijwg143SGD21- 
VG01).  Wilt u de stukken in het gemeentehuis of 
servicepunt inzien? Maak dan een afspraak met M. Koster 
van team Omgeving via telefoonnummer 088-6471017. 

Beroep indienen
Tegen het besluit van het college om het wijzigingsplan 
vast te stellen, staat rechtstreeks beroep open bij de 
Raad van State. Belanghebbenden kunnen met ingang 
van donderdag 25 augustus 2022 tot en met woensdag 5 
oktober 2022 beroep indienen. Niet-belanghebbenden 
kunnen gedurende deze termijn alleen beroep indienen 
wanneer hij of zij: 

1.  kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp 
wijzigingsplan in te dienen;

2.  bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn 
aangebracht bij het vaststellen van het wijzigingsplan

In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende 
gegevens vermelden:
• 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 kunt u sturen aan Raad van State, 
Afdeling Bestuursrechtspraak, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Benjamin Franklinstraat 19 te  
Oud-Beijerland
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij de volgende melding in het kader 
van activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen:
Activiteit:
• Milieu (melding). Het gaat over het veranderen van de 

inrichting. Het bedrijf Mars Food Europe houdt zich 
bezig met het vervaardigen van voedingsmiddelen. De 

verandering betreft het plaatsen van een container 
met CO2 compressoren en nieuwe koel-vries 
installatie. Locatie: Benjamin Franklinstraat 19 te 
Oud-Beijerland. Datum ontvangst: 20 juli 2022. 

Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-22-412035.

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

Oud-Beijerland 


