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Waardige herdenking bij Indiëmonument 

Vrijdag 16 september stond de Hoeksche Waard stil bij de 6200 Nederlandse militairen die in de periode 1945-1962 
omkwamen tijdens de strijd in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Ook 7 mannen uit de voormalige gemeente 
Binnenmaas hebben hierbij hun leven gegeven. Afgelopen vrijdag werden zij op begraafplaats De Essenhof in Puttershoek 
herdacht bij het Indiëmonument. Dit jaar vond de herdenking voor de 26e keer plaats. 

Burgemeester Aptroot hield een toespraak en legde namens het gemeentebestuur een krans bij het in 1995 onthulde 
Indiëmonument. De herdenking werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van het Comité Indiëmonument, het 
Veteranen Comité Hoeksche Waard, de Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers en leerlingen van obs De 
Pijler uit Maasdam. De herdenking werd afgesloten met een defi lé langs het monument. 

Het was dit jaar weer mogelijk om een grotere en vrij toegankelijke herdenking te organiseren. De afgelopen 2 jaar ging dat door corona helaas niet.

     
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!

    Administratief medewerker 
Kabels & Leidingen

 (24 uur)

    Adviseur Publiekszaken
 (32-36 uur)

    Beheerder/
werkvoorbereider openbare 
verlichting

 (36 uur)

    Beleidsmedewerker Verkeer
(36 uur)

    Medewerker Verkeer
 (36 uur)

    Ondersteunend 
medewerker Omgeving

 (18 uur)

    Senior Financieel & Fiscaal 
adviseur

 (32 tot 36 uur)

    Senior communicatie-
adviseur

 (32 uur)

 Specialist Water 
 & Riolering
 (36 uur)

    Startersfunctie junior 
Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening

 (32-36 uur)

    Strategisch adviseur inkoop
(36 uur) 

   Teammanager 
Ruimtelijke Projecten, 
Civiel & Grondzaken

 (36 uur)

    Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening

 (36 uur)

Stages

 Meewerk- en/of 
 afstudeerstage 
 Bouwkunde 

Stagiair(e) Civiele techniek

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!

Word jij
mijn nieuwe

collega?

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard 



Herdenking ‘De 5 van Greup‘ bij monument 
in Greup 
Op maandagmiddag 19 september werd tijdens een ceremonie stilgestaan bij het 
fusilleren van ‘De 5 van Greup’. Dat gebeurde bij het monument aan de Stougjesdijk 
in Greup. Locoburgemeester Paul Boogaard hield een toespraak en legde namens 
het gemeentebestuur een krans.

Het is 81 jaar geleden dat 5 mannen van Greup hulp aan geallieerde 
bemanningsleden met hun leven moesten bekopen. Zij hielpen de bemanning van 
een Brits vliegtuig dat op 7 augustus 1941 in Westmaas neerstortte en werden 
daarvoor gefusilleerd door de Duitse bezetter. 

De herdenking werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de Stichting ‘De 
Vijf van Greup’, van het Veteranen Comité Hoeksche Waard en door leerlingen van 
CSG Willem van Oranje uit Oud-Beijerland.

Veiligheidsdag 2022 op  
zaterdag 24 september. Komt u ook?

Na 2 jaar een digitale editie van de Veiligheidsdag, bent u zaterdag 24 september 
weer van harte welkom op locatie en wel bij de brandweerkazerne (Aston Martinlaan 
20) in Oud-Beijerland. Vanaf 10.30 uur kunt u hier een uitgebreid kijkje achter de 
schermen nemen bij onze hulpdiensten. Brandweer, politie, ambulancedienst, 
provincie, gemeente, Prorail, handhaving en anderen vertellen u graag over het 
belangrijke werk dat zij doen en laten u van alles zien. Leuk en interessant voor jong 
en oud. Graag tot de 24e !

Verkeersomleidingen rotonde ’s-Gravendeel in weekend 7 tot 10 oktober

In het weekend van 7 tot 10 oktober is de N217 ter hoogte van de rotonde bij 
’s-Gravendeel wegens wegwerkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Dit duurt 
van vrijdag 7 oktober 21.00 uur en gaat tot en met zondagnacht door. Op maandag 10 
oktober 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 omleidingsroutes zijn op een kaart bijgevoegd. De routes zijn als volgt: 
• Komend vanaf de A16 en Kiltunnel en wilt u naar ’s-Gravendeel? Wilt u vanaf 

’s-Gravendeel naar Mijnsheerenland, Numansdorp of Heinenoord? Rij dan om via de 
A16, A15 en A29. In ’s-Gravendeel kan bestemmingsverkeer het dorp in en uit via de 
Hendrik Hamerstraat in de richting van de Kiltunnel.

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

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

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. Kijk voor meer informatie 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? 
Stuur dan een e-mail naar mjlm.andriessen@pzh.nl.

Campagne ‘Kies een Club’ van start!

Aan de start van het nieuwe sport- en cultuurseizoen lanceert het Jeugdfonds Sport & Cultuur de campagne ‘Kies een 
club’. Nu alle sport- en cultuurclubs weer open zijn, wil het jeugdfonds en de gemeente zoveel mogelijk kinderen de 
kans geven lid te worden van een club.

Met de campagne vragen het Jeugdfonds en de gemeente aandacht voor de mogelijkheid om het lidmaatschap of de 
contributie te betalen voor gezinnen die dit zelf niet kunnen. Door de aanhoudende inflatie en dalende koopkracht 
raken steeds meer gezinnen in financiële problemen en hebben zij moeite om de sport- of cultuurclub van hun 
kinderen te betalen. 

Door via ‘Kies een club’ contact met het Jeugdfonds op te nemen, brengen zij deze ouders in contact met een 
intermediair (zoals leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of wijkteam) die een sport- of cultuuraanvraag kan 
doen bij de gemeente. Kijk op www.kieseenclub.nl of bel naar 088-880 08 88 voor meer informatie en de 
aanmeldmogelijkheden.



Wat een GiGaGroene gemeente!
Kom naar de opening van de Kinderboekenweek op woensdag 5 oktober in de Bibliotheek Oud-Beijerland

Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: GiGaGroen. De Hoeksche Waard is 
een prachtig groen eiland. We willen dat natuurlijk ook voor de toekomstige 
generaties zo houden. En eigenlijk willen we het groen zelfs beter maken. Want nu 
gaat het bijvoorbeeld nog niet goed genoeg met de biodiversiteit. Ook op ons mooie 
eiland hebben bepaalde plant- en diersoorten het moeilijk.  Hoogste tijd voor wat 
extra aandacht voor al dat mooie groen in onze gemeente!  Want, wie gaat daar 
eigenlijk over, over die plantjes en bomen die overal maar staan te groeien? Mag u 
zomaar plantjes neerzetten? Zijn er ook lastige en vervelende planten? En wat kunt u 
daartegen doen? Om al die, en andere, prangende kindervragen te beantwoorden is 
de buitendienst van gemeente Hoeksche Waard ook op de opening van de 
Kinderboekenweek aanwezig. Maar, kinderen kunnen ook zelf de handen uit de 
mouwen steken en zien hoe meer groen in de straat ons in de toekomst kan helpen. 
De opening van de Kinderboekenweek start om 14.00 uur in de Bibliotheek Oud-
Beijerland (Oude Raadhuis), Waterstal 1 in Oud-Beijerland.

Fotowedstrijd: heb jij de groenste klas en ga jij straks met je klas naar Naturalis?
We nodigen alle groepen 7 en 8 van basisscholen in de Hoeksche Waard van harte uit 
mee te doen aan onze fotowedstrijd. Heb jij de GROENSTE klas ever? Dan ga jij 
misschien wel met je hele klas naar Naturalis (Leiden)!

Wat is de bedoeling? 
Trek je groenste kleren aan; die gifgroene kikker-onesie, je t-shirt met bloemen en 
wilde planten, groene broeken, truien, die rare groene jurk van je tante, hoedjes… het 
maakt niet uit. Als het maar groen is! Neem je favoriete (natuur)boek mee naar school 
en ga als klas samen, helemaal in het groen, op de foto. Hoe creatiever hoe beter. De 

wedstrijd start op woensdag 5 oktober en je kunt tot en met vrijdag 14 oktober foto’s 
van je GiGagroene klas insturen. De jury, bestaande uit Harry van Waveren (wethouder 
Duurzaamheid gemeente Hoeksche Waard), Xenia de Graaf (teamleider onderwijs 
0-18 jaar) en Diego Almazan (leidinggevende Buitendienst gemeente Hoeksche 
Waard), beoordeelt de foto’s op creativiteit en algehele ‘groenheid’. Let op: de 
winnende foto wordt in het Kompas en op social media getoond! De foto’s kunnen 
worden opgestuurd naar communicatie@gemeentehw.nl Op woensdag 19 oktober 
maakt de jury de winnaar bekend. 

Pas op! Nepberichten over energietoeslag in omgang  

Criminelen maken misbruik van de zorgen die u mogelijk heeft over stijgende 
energiekosten. Ze versturen nepberichten, zoals e-mails en sms’jes, waarin staat dat u 
recht heeft op een eenmalige tegemoetkoming voor de hoge energierekening. 
Vervolgens moet u uw gegevens achterlaten op een website en wordt u telefonisch 
gevraagd geld over te maken. 

De gemeente of uw bank zullen u nooit vragen om geld over te maken voor de 
energietoeslag! Wilt u de energietoeslag aanvragen? Dan kan dat alleen door het 
aanvraagformulier op de website van de gemeente in te vullen en deze per post of 
mail naar de gemeente te sturen. Ontvangt u een uitkering van gemeente Hoeksche 
Waard, zit u in een schuldentraject of maakt u gebruik van één van onze 
minimaregelingen? Dan ontvangt u de éénmalige bijdrage energietoeslag 
automatisch.

Voor wie is de eenmalige energietoeslag? 
De éénmalige bijdrage energietoeslag is bedoeld voor huishoudens in de Hoeksche 
Waard met een laag inkomen. Wat een ‘laag inkomen’ is, hangt af van uw leefsituatie. 
Op de website van de gemeente kijkt u of u recht heeft op de bijdrage: 
www.gemeentehw.nl / Direct regelen & Informatie / Werk & Geld, kies vervolgens bij 
het kopje ‘Vergoedingen bij een laag inkomen’ voor: 'Bijdrage energiekosten’.

Twijfelt u? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0186 / 
088 – 647 36 47 of mail naar info@gemeentehw.nl.

Samen sterk tegen ondermijnende criminaliteit
Bijeenkomst voor ondernemers

Ondermijning komt vaker voor dan u denkt. Ook in de Hoeksche Waard. Gemeente, politie, ondernemers en inwoners 
werken goed samen om deze vorm van criminaliteit het hoofd te bieden. En niet zonder succes! Zo werd onlangs in 
een bedrijf in De Bosschen in Oud-Beijerland nog een grote drugsvangst gedaan. Toch is het belangrijk dat we ons 
bewust zijn én blijven van de signalen en gevaren van ondermijning. Daarom organiseren Ondernemersvereniging 
Hoeksche Waard (OHW) en gemeente Hoeksche Waard samen met politie Hoeksche Waard speciaal voor 
ondernemers deze bijeenkomst rond het thema ‘Ondermijning’. 

Programma
19.00 - 19.15 uur  Inloop met koffie/thee
19.15 - 19.30 uur  Welkom door Johan Groenendijk, politie Hoeksche Waard
   Opening door Paul Boogaard, wethouder gemeente Hoeksche Waard
19.30 - 20.15 uur  Groep 1 - Ervaringen uit de praktijk door:
   • Michael de Man, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
   • Ismahan Bilici, politie Hoeksche Waard
   • Johan Groenendijk
   Groep 2 - Bezoek ondermijningscontainer*
20.15 - 20.30 uur  Pauze en wisseling groepen
20.30 - 21.15 uur  Groep 1 - Bezoek ondermijningscontainer
   Groep 2 - Ervaringen uit de praktijk
21.15 - 21.30 uur  Afsluiting door commissielid Veiligheid Ondernemersvereniging Hoeksche Waard
21.30 uur  Netwerkborrel

* In de ondermijningscontainer wordt u voorgelicht over de gevaren van ondermijning op het gebied van 
cocaïnehandel, hennepteelt en synthetische drugs. U ziet onder andere de gevaren van de productie en leert 
materiaal, geur (synthetische drugs en hennep) en signalen herkennen die erop kunnen wijzen dat ergens sprake is 
van ondermijning.

Aanmelden
Bent u ondernemer en wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Meld u dan uiterlijk zondag 25 september aan door 
een e-mail te sturen naar secretariaat@o-hw.nl.

Ondermijning, wat is dat?
Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Ondermijning is dus vaak 
onzichtbaar. De grenzen tussen de bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij) en de onderwereld (criminelen) vervagen 
en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid neemt af. Voorbeelden zijn drugsproductie- en handel, prostitutie, 
arbeidsuitbuiting, mensenhandel, witwassen, outlaw-motorgangs (OMG’s) en zorgfraude.

Donderdag
29 september

19.15 tot 21.30 uur

Politiebureau
Spuidijk 4

Oud-Beijerland



Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

's-Gravendeel  

Numansdorp

Open dag azc in 's-Gravendeel

Op zaterdag 24 september organiseren het COA en VluchtelingenWerk Nederland de 
Open azc dag. 

De asielcrisis is dagelijks in het nieuws. Tijdens deze open dag willen zij een andere kant 
laten zien; hoe is het leven en werken in de asielopvang? In Nederland zijn er 140 deels 
tijdelijke opvanglocaties met ruim 43.000 bewoners. Van Groningen tot Vlissingen, ieder 
met een eigen verhaal. 

Tijdens de Open azc dag op Nationale Burendag opent het asielzoekerscentrum tussen 
13.00 en 16.00 uur de deuren van de locatie in ’s-Gravendeel, Kilweg 41. Iedereen is van 
harte welkom om even te komen buurten, bewoners te ontmoeten en te ervaren hoe 
het leven er op een COA locatie uitziet. Ook komen bezoekers meer te weten over hoe 
het werkt als in Nederland asiel wordt aangevraagd. Er zijn rondleidingen, 
informatiemarkten, door bewoners gemaakte hapjes, muziek, kinderactiviteiten en nog 
veel meer. 

Wielewaal Numansdorp gaat van start!

De Wielewaal Numansdorp gaat rijden! Vanaf maandag 26 september kunt u de Wielewaal in Numansdorp bellen voor een ritje naar de 
dokter, de supermarkt of bijvoorbeeld familie. De Wielewaal is een gratis vervoermiddel die mensen die wat minder mobiel zijn binnen 
Numansdorp gaat vervoeren. De Wielewaal rijdt voorlopig op maandag, woensdag en donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Aanmelden voor 
een rit? Bel vanaf maandag 26 september naar 06 – 43 66 32 01. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie of u aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met Linda van der Wal via e-mail linda.vanderwal@welzijnhw.nl. 

Oud-Beijerland  

Strijen 

Niet zwemmen bij Oude Tol door riooloverstort

Zondag 18 september heeft een overstort van het riool plaatsgevonden vlak bij de 
zwembaai van de Oude Tol. Het water is hierdoor vervuild met bacteriën. Zwemmen is 
op dit moment een gevaar voor de gezondheid. Op de locatie heeft gemeente 
Hoeksche Waard een geel waarschuwingsbord geplaatst om recreanten hierop te 
wijzen.

Riooloverstort
Riooloverstort vindt plaats als het bijvoorbeeld heel hard regent. Het riool kan dan niet 
goed de grote hoeveelheid water afvoeren. Om te voorkomen dat dat rioolwater dan 
via rioolputten de straat op gaat of bij het toilet naar boven komt, zijn riooloverstorten 
gemaakt. Bij zo’n overstort komt dan het teveel aan afval-, riool- en hemelwater in het 
oppervlaktewater terecht. In dit geval dus de rivier het Spui. Zodra de waterkwaliteit 
weer voldoende is, melden we dit op onze website. Ook wordt het waarschuwingsbord 
op de locatie dan weer verwijderd.

Opvang in voormalige gemeentehuis Strijen geopend 

Dinsdag 13 september is de tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in 
het voormalige gemeentehuis van Strijen geopend. Op de eerste dag zijn al 60 mensen 

aangekomen die hier hun 
voorlopige intrek nemen. Op 
woensdag arriveerden nog eens 
10 mensen. Ongeveer de helft 
van de groep bestaat nu uit 
kinderen. 10 mensen uit deze 
eerste groep zijn eerder in 
gastgezinnen in Nederland 
opgevangen. Het merendeel van 
de mensen is echter nog maar 
kort geleden gevlucht voor de 

oorlogssituatie in Oekraïne en slechts een paar dagen geleden in Nederland 
aangekomen.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bepaalt in onze regio hoe Oekraïense 
vluchtelingen die zich melden worden verdeeld over de verschillende opvanglocaties. 
We weten dus nu nog niet precies wanneer er meer mensen aankomen. Maar omdat het 
landelijke beeld laat zien dat er een tekort is aan opvangplekken, verwachten we dat in 
Strijen vrij snel de beschikbare 140 plekken vol zullen zijn. 

Digitale nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de stand van zaken en ontwikkelingen rond de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen in de Hoeksche Waard? Meld u dan aan voor de digitale 
nieuwsbrief. Dat kan via onze website www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven. 

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.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 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

12-09-2022 Het aanleggen van een paardenbak - 
Blaaksedijk Oost 21a in Heinenoord. 
(Z/22/166917)

Numansdorp

15-09-2022 Het dempen van de sloot en het hergraven van 
vervangend water - Lange Biesakkersweg Sectie 
F nr. 469 in Numansdorp. (Z/22/167360)

Puttershoek

09-09-2022 Het bouwen van een appartementengebouw, 
16 grondgebonden woningen en 6 
startersappartementen, het kappen van 3 
bomen en aanlegging van in- en uitritten - 
Princessehof in Puttershoek. (Z/22/166716)

14-09-2022 Het realiseren van 15 woningen - 
Schouteneinde in Puttershoek. (Z/22/167260)

16-09-2022 Het slopen van de fundering - Schouteneinde 
27 in Puttershoek. (Z/22/167553)

Strijen

16-09-2022 Het plaatsen van zonnepanelen op een 
monument - Buitendijk 10 in Strijensas. 
(Z/22/167554)

Zuid-Beijerland

15-09-2022 Het plaatsen van 2 windwokkels - Noorddijk 6 in 
Zuid-Beijerland. (Z/22/167502)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

12-09-2022 Het plaatsen van een tijdelijke berging op het 
voorerf - Seringenstraat 6 in 's-Gravendeel. 
(Z/22/159825)

14-09-2022 Het vernieuwen van 2 dakkapellen 
- Schenkeldijk 96 in 's-Gravendeel. 
(Z/22/160568)

Heinenoord

13-09-2022 Het bouwen van een schuur - Oud-
Heinenoordseweg 8a in Heinenoord. 
(Z/21/106770)

13-09-2022 Realiseren van een nokverhoging aan de 
achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning - van Speykstraat 5 in 
Heinenoord. (Z/22/160750)

Mijnsheerenland

13-09-2022 Het bouwen van een woning - Stougjesdijk 187 
in Mijnsheerenland. (Z/22/158224)

Mookhoek

16-09-2022 Het bouwen van een dierenverblijf - Mookhoek 
111 in Mookhoek. (Z/22/160416)

Oud-Beijerland

13-09-2022 Het bouwen van 12 woningen - Oostdijk 187 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/157930)

13-09-2022 Het plaatsen van een dakkapel - Hoepelmaker 8 
in Oud-Beijerland. (Z/22/155590)

14-09-2022 Het verwijderen van het penant in de 
achtergevel (flits) - Kijffhoeck 49 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/166212)

15-09-2022 Het wijzigen van de  opbouw en maken van een 
aanbouw aan de achtergevel - Oostdijk 133 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/153532)

Strijen

15-09-2022 Het plaatsen van een dakopbouw met 
nokverhoging (flits) - Oude Klemsedijk 1 in 
Strijen. (Z/22/166122)

15-09-2022 Het plaatsen van zonnepanelen (gem. 
monument) - Nieuwestraat 27 in Strijen. 
(Z/22/155007)

Zuid-Beijerland

26-08-2022 Het bouwen van een bedrijfsgebouw voor het 
stallen en verkopen van bedrijfsauto’s - De 
Leeuw 6 in Zuid-Beijerland. (betreft gewijzigd 
besluit, waarvoor eerder op 21 juli 2022 
omgevingsvergunning is verleend)

Beslistermijn verlengen  

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

14-09-2022 Het verbouwen van de woning - Admiraal 
de Ruyterstraat 141 in Oud-Beijerland. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 28-10-2022. 
(Z/22/160162)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard en Piershil

14-09-2022 Collectevergunning voor muziekvereniging 
Volharding Korendijk op 31 december 2022 - 
Goudwaard en Piershil. 

’s-Gravendeel 

15-09-2022 Vergunning voor het innemen van een 
standplaats voor de verkoop van oliebollen 
in de periode van 27 tot en met 31 december 
2022 van 8.00 tot 18.00 uur - Weegje in 
's-Gravendeel.

Heinenoord 

Vergunning voor het innemen van een 
standplaats voor het plaatsen van 2 
informatiebussen met betrekking tot glasvezel 
in de periode van 22 tot en met 26 november 
2022 van 11.00 tot 18.00 uur - Wouter van den 
Walestraat in Heinenoord.  

Oud- Beijerland 

14-09-2022 Vergunning voor de verkoop van vuurwerk voor 
Handelsonderneming Van Dijk B.V. op 29, 3 
0 en 31 december 2022 - Bootstraat 15 in  
Oud-Beijerland.

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Nieuw-Beijerland

12-09-2022 Vergunning voor het organiseren van een loterij 
tijdens het Najaarsconcert op 8 oktober 2022 - 
Marktveld 9 in Nieuw-Beijerland.

Numansdorp

12-09-2022 Vergunning voor het houden van een loterij op 
12 november 2022 voor de voetbalvereniging 
N.S.V.V. - Numansdorp.

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

Hoeksche Waard

26-09-2022 tot 
en met 
01-10-2022

HandicapNL in alle dorpen van gemeente 
Hoeksche Waard.

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

15-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Kalesland 38 in 
Heinenoord. (Z/22/167475)

Klaaswaal

12-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Molendijk 51 in 
Klaaswaal. (Z/22/166781)

Mookhoek

13-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Schaweg 1 in 
Mookhoek. (Z/22/167038)

Oud-Beijerland

12-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Rembrandtstraat 
35 in Oud-Beijerland. (Z/22/166861)

15-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Begoniastraat 7 
in Oud-Beijerland. (Z/22/167338)

Puttershoek

14-09-2022 Het slopen van objecten en verwijderen en 
afvoeren van asbesthoudende materialen - 
Schouteneinde in Puttershoek. (Z/22/167259)

15-09-2022 Het slopen van een schuur - Laan van 
Heemstede 20 in Puttershoek. (Z/22/167519)

Strijen

14-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Ooievaarstraat 2 
in Strijen. (Z/22/167214)

Zuid-Beijerland

16-09-2022 Het slopen van het bijgebouw - Oranjeweg 82 
in Zuid-Beijerland. (Z/22/167605)

Uitschrijvingen 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 besloot deze personen, 
conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie, 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

K. Kaya Strijen 24-08-2022

A.K. Dumanowski ’s-Gravendeel 24-08-2022

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. 



Ontwerp omgevingsvergunning Molendijk 92 Goudswaard ter inzage

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij de ontwerp omgevingsvergunning 
voor de Molendijk 92 Goudswaard met bijbehorende 
stukken ter inzage legt. De gemeenteraad heeft op 13 
september 2022 besloten in ontwerp een verklaring van 
geen bedenkingen af te geven.

Inhoud en doel van het project
Met deze ontwerp omgevingsvergunning worden een 
schuur op het perceel achter Molendijk 92 Goudswaard 
mogelijk gemaakt.

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende 

stukken liggen met ingang van donderdag 22 september 
tot en met woensdag 2 november 2022 ter inzage. U 
kunt de stukken bekijken op de website: 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer NL.
IMRO.1963.OVMolendijk92GW22-ON01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met R. Muller via telefoonnummer 088 
– 647 11 19.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet 
mogelijk.

Uw zienswijze op het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning kunt u indienen bij:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp 
omgevingsvergunning Molendijk 92 Goudswaard’.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of 
heeft u vragen? Neem dan contact op met R. Muller via 
telefoonnummer 088 - 647 11 19 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl.

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Bommelskoussedijk 64a in Klaaswaal

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op 5 september een melding in het 
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het veranderen van de 

inrichting. De verandering betreft het realiseren van een 
bedrijfsloods ter vervanging van het bestaande gebouw. 
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-22-414973.

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

Goudswaard 

Vastgestelde wijzigingsplan ‘Smitsweg 3 Klaaswaal’

Op woensdag 14 september 2022 maakten wij bekend 
dat vastgestelde wijzigingsplan ‘Smitsweg 3 Klaaswaal’ 
ter inzage ligt. Dit wijzigingsplan stond niet op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Om die reden 
leggen wij het plan opnieuw ter inzage.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Smitsweg 3 Klaaswaal’ 
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
stelde op 6 september 2022 het wijzigingsplan 
‘Smitsweg 3 Klaaswaal’ ongewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het wijzigingsplan 
Dit wijzigingsplan voorziet in het vergroten van het 
bouwvlak op het perceel Smitsweg 3 in Klaaswaal. 
Hierdoor kan het agrarische bedrijf een nieuwe 
bedrijfsloods realiseren. 

Het ontwerp wijzigingsplan lag ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan lag van donderdag 7 juli tot 
en met woensdag 17 augustus 2022 ter inzage. Tijdens 
deze periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij 
ontvingen geen zienswijzen.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het wijzigingsplan ‘Smitsweg 3 
Klaaswaal’ en alle bijlagen liggen met ingang van donder-

dag 22 september 2022 tot en met woensdag 2 novem-
ber 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: 
NL.IMRO.1963.WPSmitsweg3KLW22 -VG01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met R. Muller van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 - 647 11 19. 

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 22 
september tot en met woensdag 2 november 2022 
beroep indienen.

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. 

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking 
treden van het wijzigingsplan, via een voorlopige 
voorziening
Het wijzigingsplan treedt een dag nadat de 
beroepstermijn is verstreken in werking. Om te 
voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, 
kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Wanneer er gedurende de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, schort de 
werking van het wijzigingsplan op totdat op het verzoek 
om voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?
Neem dan contact op met R. Muller van team Omgeving 
via telefoonnummer 088 - 647 11 19 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl. 

Klaaswaal * Rectifi catie * 

Ontwerp omgevingsvergunning Polderdijk 7 Maasdam ter inzage

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij de ontwerp omgevingsvergunning 
voor het Polderdijk 7 Maasdam met bijbehorende 
stukken ter inzage legt. De gemeenteraad heeft op 13 
september 2022 besloten in ontwerp een verklaring van 
geen bedenkingen af te geven.

Inhoud en doel van het project
Met deze ontwerp omgevingsvergunning worden een 
carport serre en terras op het perceel aan de Polderdijk 7 
Maasdam mogelijk gemaakt.

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende 

stukken liggen met ingang van donderdag 22 september 
tot en met woensdag 2 november 2022 ter inzage. U 
kunt de stukken bekijken op de website: 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer NL.
IMRO.1963.OVPolderdijk7MSD22-ON01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met R. Muller via telefoonnummer 088 
– 647 11 19.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet 
mogelijk.

Uw zienswijze op het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning kunt u indienen bij:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp 
omgevingsvergunning Polderdijk 7 Maasdam’.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of 
heeft u vragen? Neem dan contact op met R. Muller via 
telefoonnummer 088 - 647 11 19 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl.

Maasdam  



Realisatie gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken te realiseren tegenover het 
appartementencomplex Bovenkruier 40a in Puttershoek.

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.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Groeneweg 16 Puttershoek’

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 13 
september 2022 het bestemmingsplan ‘Groeneweg 16 
Puttershoek’ gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan en ontwerp 
omgevingsvergunning 
Eigenaren van het evenementencomplex ‘Alcazar’ aan de 
Groeneweg 16 in Puttershoek sluiten de deuren. Om het 
gebied opnieuw te ontwikkelen is het bestemmingsplan 
‘Groeneweg 16 Puttershoek’ opgesteld. Het 
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maakt de 
bouw van 67 woningen mogelijk. De coördinatieregeling 
maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor een 
ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden.

Vastgestelde hogere waarde geluid (Wet 
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op 
het perceel meest zuidelijk gelegen 2-onder-1 kap 
woning en voor bouwkavel C niet voldoet aan de 
grenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De 
overschrijding wordt veroorzaakt door 
wegverkeerslawaai. Het college van B&W besloot op 9 
augustus 2022 om hiervoor een hogere waarde 51 dB en 
52 dB vast te stellen.

Het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerp 
besluit hogere waarde geluid en de ontwerp 
omgevingsvergunning lagen ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp besluit 
hogere waarde geluid en de ontwerp 
omgevingsvergunning lagen van donderdag 7 april tot en 
met woensdag 18 mei 2022 ter inzage. Tijdens deze 
periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij 
ontvingen geen zienswijzen. De ambtshalve wijzigingen 
gaven aanleiding om het bestemmingsplan aan te 
passen. De geactualiseerde versie van de rapportage van 
de ARIEUS berekening voor de stikstofdepositie is 
geactualiseerd. Daarnaast wordt de nieuwe beleidsregel 
omtrent de regels van de gemeentelijke parkeernormen 
toegepast.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
‘Groeneweg 16 Puttershoek’, het besluit hogere waarde 

geluid (Wet geluidhinder), de omgevingsvergunning en 
alle bijlagen liggen met ingang van donderdag 22 
september tot en met woensdag 2 november 2022 ter 
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.BPGroenw16PTH22-ON01).

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met É. van Miltenburg van team Omgeving 
via telefoonnummer 088 – 647 37 77.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen, het collegebesluit tot 
het vaststellen van hogere waarde geluid (Wet 
geluidhinder) en het collegebesluit tot het verlenen van 
de omgevingsvergunning staat rechtstreeks beroep open 
bij de Raad van State. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 22 
september tot en met woensdag 2 november 2022 
beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen 
gedurende deze termijn alleen beroep indienen wanneer 
hij of zij:
1.  Tijdig een zienswijze tegen het ontwerp 

bestemmingsplan en/of het ontwerp hogere waarde 
geluid en/of de ontwerp omgevingsvergunning 
indiende; 

2.  Kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp 
bestemmingsplan en/of het ontwerp besluit hogere 
waarde geluid en de ontwerp omgevingsvergunning in 
te dienen; 

3.  Bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn 
aangebracht bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan, het ontwerp besluit hogere waarde 
geluid en de ontwerp omgevingsvergunning. 

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.  

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van 
toepassing
Dit betekent dat de indiener de beroepsgronden direct in 
het beroepschrift moet opnemen. Het beroepschrift 
wordt niet-ontvankelijk verklaard wanneer binnen de 
beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De 
beroepsgronden kunnen na afloop van de 
beroepstermijn van 6 weken niet meer aangevuld 
worden. 

Mogelijk tot uitstellen van het in werking treden van het 
bestemmingsplan, het besluit hogere waarde geluid en 
de omgevingsvergunning via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan, het besluit hogere waarde geluid 
en de omgevingsvergunning treden een dag nadat de 
beroepstermijn is verstreken in werking. 

Om te voorkomen dat het bestemmingsplan, het besluit 
hogere waarde geluid en de omgevingsvergunning in 
werking treden, kunt u een voorlopige voorziening 
vragen bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Wanneer er gedurende de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State schort te werking van het bestemmingsplan, het 
besluit hogere waarde geluid en de 
omgevingsvergunning op totdat op het verzoek om 
voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan 
contact op met É. van Miltenburg van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 – 647 37 77of via e-mail 
eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl. 

Puttershoek 

Ontwerp omgevingsvergunning Buijenseweg 5 Mijnsheerenland ter inzage

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij de ontwerp omgevingsvergunning 
voor het perceel achter de Groeneweg 2, behorende bij 
de Buijensweg 5 in Mijnsheerenland met bijbehorende 
stukken ter inzage legt. De gemeenteraad heeft op 13 
september 2022 besloten in ontwerp een verklaring van 
geen bedenkingen af te geven.

Inhoud en doel van het project
Met deze ontwerp omgevingsvergunning worden een 
rijbak op het perceel achter Groeneweg 2 
Mijnsheerenland mogelijk gemaakt.

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende 

stukken liggen met ingang van donderdag 22 september 
tot en met woensdag 2 november 2022 ter inzage. U 
kunt de stukken bekijken op de website: 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer NL.
IMRO.1963.OVBuijensweg5MHL22-ON01). Wilt u de 
stukken op een servicepunt inzien? Maak dan een 
afspraak met R. Muller via telefoonnummer 088 – 647 11 
19.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet 
mogelijk.

Uw zienswijze op het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning kunt u indienen bij:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp 
omgevingsvergunning Buijensweg 5 Mijnsheerenland’.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of 
heeft u vragen? Neem dan contact op met R. Muller via 
telefoonnummer 088 - 647 11 19 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl.

Mijnsheerenland 



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

Raad vraagt college om inwoners bij te staan 
bij financiële problemen

Dinsdagavond 13 september heeft de 
gemeenteraad via een motie het college 
gevraagd naast de inwoners te blijven 
staan in deze tijden van financiële nood. 
Dit gebeurde in de besluitvormende 
vergadering van de raad. Ook besprak de 
raad het thema verkeersveiligheid en nam 
de raad 10 besluiten. 

Actie gevraagd om naast de inwoners 
te blijven staan
De raad heeft unaniem een motie 
aangenomen over het bijstaan van 
inwoners met financiële problemen. Door 
de sterk toegenomen inflatie, verlies aan 
koopkracht en de gestegen energiekosten 
dreigen steeds meer inwoners in de 
financiële problemen te komen. De raad 
vindt het belangrijk dat de gemeente 
armoede onder de inwoners van 
Hoeksche Waard zoveel mogelijk probeert 

te voorkomen en te bestrijden. Daarom 
heeft de raad het college – via de motie - 
gevraagd om 
• Bestaande regelingen op het gebied 

van de energietoeslag actief en 
laagdrempelig bekend te maken en het 
bereik te vergroten. 

• Inwoners te helpen bij de aanvraag van 
regelingen en tips te geven voor het 
verlagen van kosten. Om maatwerk te 
bieden kan een loket eerste hulp bij 
(energie)kosten worden geopend.

• Mensen in de schuldhulpverlening 
actief te benaderen, te wijzen op de 
bestaande regelingen en bekijken of 
aanvullende steun nodig is.

• Er zorg voor te dragen dat uitwonende 
studenten én uitwonende jongeren in 
de Hoeksche Waard gebruik kunnen 
maken van de regeling voor de 
energietoeslag. 

Verkeersveiligheid 
De raad heeft in zijn raadsvergadering 
gesproken over verkeersveiligheid. Een 
zeer belangrijk thema voor raadsfracties, 
bleek uit het debat. De motie die was 
ingediend werd desondanks verworpen. 
In de motie werd onder meer gevraagd 
om het thema verkeersveiligheid als apart 
onderwerp te behandelen. De wethouder 
gaf aan dat het college Verkeersveiligheid 
als onderdeel van mobiliteit wil blijven 
zien en het niet los te ‘knippen’. Een 
meerderheid van de raad was dat met 
het college eens. Het verzoek in de motie 

om bestaande initiatieven van inwoners 
te betrekken bij de inventarisatie van de 
grootste knelpunten, neemt het college 
mee bij de verdere uitwerking. 

Nieuw burgerlid GroenLinks
Inge Reinarz is tijdens de 
raadsvergadering door de raad benoemd 
als burgerlid voor de fractie GroenLinks. 
De voorzitter van de raad burgemeester 
Aptroot heeft haar de integriteitsbelofte 
afgenomen. Fracties in de gemeenteraad 
Hoeksche Waard mogen maximaal 3 
burgerleden laten benoemen. 

Wat vinden de raadsfracties van de plannen 
van het college? Kijk 27 september mee
Het oprichten van Bedrijfsinvesterings-
zones in centrum ’s-Gravendeel en 
Numansdorp. Wat vinden de fracties van 
de politieke partijen in de raad hiervan? 
Of van de prioriteiten voor de komende 
jaren van de regionale politie-eenheid 
Rotterdam? Dinsdagavond 27 september 
staan onder andere deze onderwerpen op 
de agenda. Dit gebeurt in 2 vergaderin-
gen die gelijktijdig plaatsvinden. Welkom!

Vergadering ‘Fysieke leefomgeving, 
Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare 
Ruimte’
In deze vergadering staan onder meer de 
bomenverordening en onderdelen van de 
Omgevingswet op de agenda.

Bomen in hun waarde
Bij diverse (woningbouw)projecten zien 
we dat gemeentelijke bomen gekapt 
worden. Op dit moment geldt er een 
herplantplicht voor iedere boom die 
gekapt wordt. Deze herplant bestaat uit 
jonge bomen daar waar juist volwassen 
bomen gekapt worden. Een volwassen 
boom vertegenwoordigt een bepaalde 
waarde. Deze waarde is veel hoger dan de 
kosten van een nieuwe, jonge boom. Om 
ervoor te zorgen dat bomen alleen gekapt 

worden als dat echt niet anders kan, wil 
het college dat er een vergoeding wordt 
betaald voor het kappen van bomen. Om 
dit juridisch mogelijk te maken is een 
aanpassing van de bomenverordening 
nodig. Wat vinden de fracties van deze 
wijziging? Kijk dinsdag 27 september mee.

Vergadering ‘Sociale Leefomgeving, 
Bestuur, Veiligheid en Middelen’
In deze vergadering staan onder meer de 
verordening Participatiewet en een extra 
bijdrage voor Jeugdhulp op de agenda.

Extra bijdrage Jeugdhulp gevraagd
De dienst Gezondheid en Jeugd zorgt er 
onder andere voor dat de jeugd in de 
Hoeksche Waard hulp krijgt wanneer 
nodig. De dienst verwacht dat gemeente 
Hoeksche Waard dit jaar extra zal moeten 
bijdragen om deze jeugdhulp te kunnen 
bekostigen. Het college stelt de raad voor 
akkoord te gaan met de overschrijding, 
maar de dienst wel op te roepen om voor 
het einde van dit jaar te laten zien welke 
kostenbesparingen ze wel en niet hebben 
behaald. En, als dat aan de orde is, 
informatie en advies te krijgen over wat er 
nodig is om kostenbesparingen wel te 
behalen. 

Vergaderingen bijwonen? Welkom!
Volg de vergaderingen op dinsdagavond 
27 september vanaf de publieke tribune. 
De vergaderingen zijn in het 
gemeentehuis in 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 27 september 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


