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Plaatsen vrij voor adviseurs

De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard, een formeel adviesorgaan van het 
college van B&W van gemeente Hoeksche Waard, heeft plaats voor nieuwe leden. De 
Adviesraad brengt namens burgers gevraagd en ongevraagd adviezen uit over Werk & 
Inkomen, Wmo, Mobiliteit, Jeugd & Gezin en Welzijn, Wonen en Zorg. Deze adviezen 
worden voorbereid in werkgroepen. Daarnaast volgt de Adviesraad kritisch de koers 
die de gemeente vaart. Kijk maar eens op de website www.asdhw.nl om te zien waar 
de raad aan werkt.  

Op dit moment zijn in verschillende werkgroepen van de Adviesraad plaatsen vrij. De 

raad vergadert 10 keer per jaar plenair, de werkgroepen bereiden dat overleg in 
overleg met het dagelijks bestuur voor. Door het werk komt u in gesprek met 
beleidsmedewerkers, wethouders en vertegenwoordigers uit het brede sociale 
domein. De leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze raad en/of een mening over één of meerdere genoemde 
terreinen? Meld u dan voor een vrijblijvend gesprek met leden van de adviesraad via 
secretariaat@asdhw.nl.

     
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)

    Beheer riolering 
(36 uur)

    Beleidsmedewerker Verkeer  
(36 uur)

    Medewerker Verkeer 
(36 uur)

     Ondersteunend
medewerker Omgeving 
(18 uur)

    Senior Financieel & Fiscaal 
adviseur

 (32 tot 36 uur)

     Startersfunctie junior 
Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening

 (32-36 uur)

     Strategisch adviseur inkoop
(36 uur) 

     Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening 
(36 uur)

Stages

 Meewerk- en/of 
 afstudeerstage 
 Bouwkunde

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? 



Najaarscampagne herhaalprik van start

Vanaf maandag 19 september kunnen inwoners die een uitnodigingsbrief ontvangen 
hebben en iedereen die geboren is in 1942 of eerder hun herhaalprik halen bij de 
vaccinatielocaties in Dordrecht (Calandstraat 44 – 3316 EA Dordrecht) en in 
Gorinchem (Piratenland, Kleine Schelluinsekade 3 – 4204 TZ Gorinchem).

U kunt een afspraak maken bij een van de vaccinatielocaties via de website 
www.planjeprik.nl of via telefoonnummer 0800 - 7070. Prikken zonder afspraak is niet 
mogelijk.

Mobiele teams
De mobiele teams van de GGD gaan langs bij instellingen die zelf geen medische 
dienst hebben om de bewoners te vaccineren. Ook bieden zij huisartsen desgewenst 
ondersteuning bij het vaccineren van niet-mobiele thuiswonenden.

Herhaalprik met vernieuwde vaccins
De herhaalprik in het najaar wordt gegeven met vernieuwde mRNA-vaccins van 
BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze beschermen tegen meer varianten van het 
coronavirus, zoals de omikronvariant.

Volgorde vaccinatie vanaf maandag 19 september
Mensen met een hoger risico om ziek te worden en zorgmedewerkers met patiënten- 
of cliëntencontact worden vanaf dinsdag 13 september als eerste uitgenodigd. U 
ontvangt een uitnodigingsbrief voor de herhaalprik.

Wanneer ben ik aan de beurt?
De herhaalprik is voor iedereen vanaf 12 jaar. Net als tijdens de vorige 

vaccinatiecampagnes wordt voor 60-ers in de media bekendgemaakt welk 
geboortejaar (en ouder) een afspraak kan maken voor de herhaalprik met de 
vernieuwde vaccins. Deze groep ontvangt geen brief. 

Houd er wel rekening mee dat dit 3 maanden na de laatste coronaprik of 
coronabesmetting is. Om de herhaalprik te kunnen halen moet de basisserie van de 
coronavaccinatie zijn afgerond. De basisserie bestaat uit 2 prikken met het vaccin van 
BioNTech/Pfizer, Moderna of Novavax of uit 1 prik met Janssen.

Uitnodiging Pleegkracht!-Buffet – voor alle pleegouders in de Hoeksche Waard

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Toch valt het niet altijd 
mee om pleegouder te zijn. Het is een prachtige en soms ook zware taak. SafeWings 
en gemeente Hoeksche Waard willen alle pleegouders daarom in het zonnetje zetten 
tijdens de landelijke Week van de Pleegzorg. Wij nodigen u met uw (pleeg)kinderen 
uit voor het Pleegkracht!-buffet op woensdag 2 november. Het wordt een bijzondere 
samenkomst waaraan elk pleeggezin in de Hoeksche Waard kan deelnemen. De 
organisatie is in handen van SafeWings. 

Meer dan alleen een feestelijk buffet
Er is veel tijd voor ontmoeting, verbinding en het delen van verhalen. U hoort ook over 
een primeur. Want er gaat veel veranderen in Nederland in de begeleiding van 
pleeggezinnen. Een nieuwe manier van samenwerken tussen pleegouders start als 
pilot. We hebben het pleegoudergezin dat als pilotgezin gaat starten uitgenodigd om 
hier over te vertellen. Verder gaan we iets leuks doen voor zowel de jongere als 
oudere kinderen. Bijvoorbeeld een knutselworkshop of een podcast- of vlogworkshop. 

Aanschuiven wanneer het u het beste schikt
U kunt aanschuiven op het moment dat het u of uw gezin het beste schikt. We starten 
om 16.00 uur met een drankje en welkomstwoord van wethouder Joanne Blaak-van 
de Lagemaat (Wethouder Jeugd). U kunt bijpraten met elkaar, er is een kleine 
informatiemarkt en natuurlijk lekker eten en drinken. Het buffet start om 18.00 uur. 

Aanmelden
De locatie is Pandje20, Torenstraat 20 in Numansdorp. Mis deze bijzondere middag en 
avond niet. U kunt deelnemen door u aan te melden via de website 
www.safewings.nl/contact. Geef aan met hoeveel gezinsleden u komt en hoeveel 
daarvan jonger dan 16 jaar zijn. Als u of één van de gezinsleden dieetwensen heeft 
vermeldt dit dan ook. 

Wij zien u graag op woensdag 2 november! 

Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp in een nieuwe vorm

De gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid, waaronder Hoeksche Waard, zijn 
momenteel weer gestart met het jaarlijkse Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp. Dit 
keer op een nieuwe manier waarbij er op grote schaal verhalen en ervaringen kunnen 
worden opgehaald bij alle jeugdigen en hun (groot)ouders/verzorgers die te maken 

hebben met jeugdhulp via www.zhzvertelt.nl. Deze nieuwe manier levert informatie 
op voor de gemeenten waardoor ze beter kunnen sturen op verbetering van en een 
betere ervaring met jeugdhulp voor jeugdigen en hun ouders. Kijk voor meer 
informatie op www.gemeentehw.nl / Actueel / Nieuws.

Rattenoverlast? Pas dan op met het bijvoeren van vogels!

 Op diverse plekken in de Hoeksche Waard kunnen ratten actief zijn, zoals aan de 
waterkant van plassen en sloten. Dit hoeft niet altijd erg te zijn, zolang het maar om 
kleine aantallen gaat. Ook in bewoond gebied kom je ze tegen en dat is minder fijn. 
Een rat kan namelijk schade veroorzaken doordat hij knaagt aan alles wat hij in zijn 
buurt vindt, zoals kabels en isolatiemateriaal. Bovendien kan een rat drager zijn van 
bijvoorbeeld de ziekte van Weil en paratyfus.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?
Het is belangrijk om geen voedsel in en om uw woning te laten slingeren. Dat 
betekent dus ook dat u moet oppassen met het bijvoeren van vogels. Ratten en 
muizen zijn dol op vogelvoer. Heeft u last van knaagdieren rond uw huis, stop dan met 
het bijvoeren van vogels. Of pas de volgende tips toe om de knaagdieren op afstand 
te houden:

• Voer de vogels alleen als het licht is.
• Haal het voer weg zodra de schemering valt.
• Ruim ook alle restjes van de grond op. Hierdoor hebben de vaak in de nachtelijke 

uren actieve ratten en muizen niets te eten.
• Het kan helpen om het voer hoog op te hangen.
• Gebruik een voersysteem met kleine openingen.
• Het kan soms ook helpen het voer aan een dunne waslijn te hangen.

Meld overlast van ratten in de buitenruimte via Fixi
Overlast van ratten in uw omgeving kunt u melden via Fixi (via de Fixi app of 
www.gemeentehw.nl) of neem telefonisch contact met ons op via 14 0186 of  
088 – 647 36 47. Heeft u ratten op uw eigen grond? Dan bent u zelf verantwoordelijk 
voor de bestrijding ervan en wordt - als u dit wilt - een professionele bestrijder 
ingeschakeld. Let op: de bestrijdingskosten komen voor uw eigen rekening. Gaat het 
om de grotere muskusrat (die vooral in de buurt van water leeft)? Bel dan met 
waterschap Rivierenland via 0344 – 64 90 90.



Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Nieuw-Beijerland 

‘Binnendoor’ is de nieuwe straatnaam voor het fiets- en voetpad Nieuw-Beijerland

Na een oproep aan Nieuw-Beijerlanders om via een prijsvraag mee te denken over een 
passende naam voor d’n Doelbrug in de wijk ‘Aan de Kreek’, stroomden begin dit jaar 
216 inzendingen in korte tijd binnen. De naam ‘Binnendoor’ kwam als tweede uit de bus 
en is nu als straatnaam gekozen voor het nieuwe fiets- en voetpad. De naam is als 
tegenhanger van de randweg ‘Buitenom’ bedacht. De Buitenom loopt om het dorp 
heen. De nieuwe straatnaamborden zijn woensdag 28 september geplaatst. 

Via d’n Doelbrug en Binnendoor veilig en snel naar de andere kant van het dorp
Fietsers en voetgangers fietsen sneller en veiliger over het nieuwe pad naar school, 
winkels en andere voorzieningen in de dorpskern. De brug verbindt de nieuwbouwwijk 
met het bestaande 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.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

’s-Gravendeel

16-09-2022 Het wijzigen van de bestemming - Eerste 
Kruisweg 14 in 's-Gravendeel. (Z/22/167669)

21-09-2022 Het verlengen van de vergunning voor de 
tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers  
met 5 jaar tot 1 december 2027 - Kilweg 41 in 
's-Gravendeel. (Z/22/168160)

Maasdam

23-09-2022 Het plaatsen van 4 tanks voor de opslag van 
melk - Lageweg 4 in Maasdam. (Z/22/168464)

Mookhoek

20-09-2022 Het bouwen van een stal voor paarden - 
Mookhoek 93 in Mookhoek. (Z/22/167996)

Numansdorp

16-09-2022 Het renoveren en uitbreiden van de woning 
- Middelsluissedijk WZ 57 in Numansdorp. 
(Z/22/167653)

16-09-2022 Het splitsen van een woning - Burgemeester 
de Zeeuwstraat 153 in Numansdorp. 
(Z/22/167694)

19-09-2022 Het realiseren van een dakuitbouw, voor- en 
zijgevel - Havenstraat 14 in Numansdorp. 
(Z/22/167841)

20-09-2022 Een draagmuur vervangen door een stalen 
portaal (flits) - Middelsluissedijk OZ 44 in 
Numansdorp. (Z/22/167943)

20-09-2022 Het realiseren van een aanbouw welke het 
woonhuis met het bijgebouw verbindt - 
Middelweg 2 in Numansdorp. (Z/22/167955)

21-09-2022 Het realiseren van een beschoeiing 
- Paltrokmolen 39 in Numansdorp. 
(Z/22/168257)

22-09-2022 Het bouwen van een woning - Hallinxweg 2  
in Numansdorp. (Z/22/168389)

22-09-2022 Het bouwen van een woning - Heuvelstee kavel 
CK-02 in Numansdorp. (Z/22/168325)

Strijen

19-09-2022 Het verbouwen van de woning en het plaatsen 
van nieuwe kozijnen - Schelpweg 40 in Strijen. 
(Z/22/167904)

21-09-2022 Het bouwen van 86 woningen - Sportlaan in 
Strijen. (Z/22/168112)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

21-09-2022 Een draagmuur vervangen door een stalen 
portaal (flits) - Middelsluissedijk OZ 44 in 
Numansdorp. (Z/22/167943)

21-09-2022 Het plaatsen van zonnepanelen - Schuringsedijk 
150 in Numansdorp. (Z/22/160798)

22-07-2022 * Gewijzigd besluit * Het plaatsen van een 
tijdelijke woonunit (2 jaar), Beneden Molendijk 
10 (kadastraal perceel E 302) in Numansdorp, 
hier is een aangevulde motivatie aan 
toegevoegd. (Z/22/158463).

Oud-Beijerland

20-09-2022 Het bouwen van een aanbouw aan de 
achterzijde en de zijkant van de woning 
- Esdoornstraat 2 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/154272)

Piershil

22-09-2022 Het verbouwen van de gemeentewerf tot 
bedrijfsunits - Steegjesdijk 3 in Piershil. 
(Z/22/159234)

Strijen

19-09-2022 Het plaatsen van een uitgifte automaat - 
Molenstraat 15 in Strijen. (Z/22/160557)

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

20-09-2022 Het wijzigen van de bestemming 
bedrijfswoning naar 2 te verhuren reguliere 
woningen - Rembrandtstraat 9 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/148176)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

's-Gravendeel

21-09-2022 Evenementenvergunning voor de Kildijk Cross 
's- Gravendeel op 15 oktober 2022 van 11.00 
tot 16.00 uur langs de zuidelijke groenstrook bij 
de Kiltunnel - Kilweg in 's-Gravendeel.

21-09-2022 Standplaatsvergunning voor de verkoop van 
oliebollen en appelbeignets - ter hoogte van 
Kerkstraat 37 in ’s-Gravendeel. Op de volgende 
data: 
• 1, 8, 22, 29 oktober 2022;
• 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 november 2022;
• 2, 3, 9, 10, 16, 17 december 2022;
• 19 tot en met 24 december 2022;
• 27 tot en met 31 december 2022.

Numansdorp

15-09-2022 Exploitatievergunning voor Happy Wok/
Jill - Wethouder van der Veldenweg 5 in 
Numansdorp.

15-09-2022 Exploitatievergunning voor Pizza House 
Numansdorp - Burgemeester De Zeeuwstraat 
43 in Numansdorp.

Oud-Beijerland

20-09-2022 Evenementenvergunning voor de 4e J en A 
Sinnema Run Bike Marathon op 25 september 
2022 van 10.00 tot 15.00 uur met de start en 
finish bij atletiekvereniging Spirit - Langeweg 
14 in Oud-Beijerland.

20-09-2022 Evenementenvergunning voor de Hoeksche 
Inspiratiedagen Bedrijven op 8 oktober 2022 
van 10.00 tot 16.00 uur - bedrijventerrein De 
Bosschen in Oud-Beijerland.

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

's-Gravendeel

20-09-2022 Aanwezigheidsvergunning voor 2 
kansspelautomaten aan Café 't Dijkie - Boven 
Havendijk 5 in 's-Gravendeel.

Mookhoek

22-09-2022 Loterijvergunning voor Fanfarekorps 
T.A.V.E.N.U. voor het houden van een loterij 
op 10 december 2022 - Mookhoek 117a in 
Mookhoek.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

Alcoholwetvergunning voor Happy Wok/
Jill - Wethouder van der Veldenweg 5 in 
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

03-10 tot en 
met 08-10-2022

Dierenbescherming 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

’s-Gravendeel

23-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Anemoonpad 1 
t/m 27, Hyacinterf 2 t/m 6, Irrisstraat 13 t/m 17, 
Bolkafstraat 12 t/m 22, Klaprooslaan 13 t/m 25, 
Klaprooslaan 18 t/m 28, Lijnzaadstraat 2 t/m 14 
in 's-Gravendeel. (Z/22/168413)

23-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Zweedsestraat 5, 
9, 11, 15, 17, 19, 23, 31 en 33 in 's-Gravendeel. 
(Z/22/168407)

Heinenoord

22-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Dreeshof 1, 5, 7, 
9, 11 in Heinenoord. (Z/22/168298)

22-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Kalesland 16, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, Abraham Kuyperhof 1, 2, 5, 9 
in Heinenoord. (Z/22/168306)

Oud-Beijerland

21-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Hortensiastraat 5 
in Oud-Beijerland. (Z/22/168074)

21-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Oostdijk 187 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/168217)

22-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Kijffhoeck 14 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/168368)

Strijen

21-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Merelsingel 
10,14, 26, 32, Kwartelstraat 13,19, 33, 37, 39, 
Roerdompstraat 5 in Strijen. (Z/22/168213)

21-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Scholeksterstraat 
15 in Strijen. (Z/22/168092)

21-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen – Maalderij 1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17  in Strijen. (Z/22/168218)

Uitschrijvingen 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 woonachtig zijn op het 
adres waar hij/zij in de basisregistratie personen staat 
ingeschreven. Het college besloot deze persoon, conform 
artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie, uit te schrijven 
uit de Basisregistratie Personen van de gemeente 
Hoeksche Waard en te registreren in de landelijke 
Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend 
adres. 
   

Naam Plaats Datum 
uitschrijving

P. van Oosterbos ‘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. 

Vastgestelde besluiten

• Het college heeft op 14 september 2022 het besluit 
‘Beleidsregels laden elektrische voertuigen met eigen 
kabel’ vastgesteld; 

• De raad heeft op 13 september 2022 het besluit 

‘Verordening rechtspositie raads- en burgerleden 
Hoeksche Waard 2022’ vastgesteld.

Bovengenoemde besluiten zijn te raadplegen via de 

website www.gemeentehw.nl. Op 
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie. 

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming - Beheer en schadebestrijding – Verjagend 
afschot van kolganzen gedurende de winterperiode, op de percelen met kwetsbare gewassen

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten 
liggen vanaf donderdag 22 september tot en met 
woensdag 2 november 2022 ter inzage. Gedurende deze 
termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling 
zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren 

brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 
01037788, naam en adres van de indiener en de 
dagtekening bevatten. Een zienswijze moet worden 
gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 
14060, 2501 GB Den Haag of via e-mail 

vergunningen@odh.nl. De ontwerpbeschikking wordt 
bekend gemaakt op www.overheid.nl. De beschikking en 
de relevante documenten kunt u opvragen door een 
e-mail te sturen aan PenL@gemeentehw.nl.

Realisatie oplaadpunten elektrische voertuigen in Goudswaard, ’s-Gravendeel, Heinenoord en 
Numansdorp

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten om oplaadpunten elektrische voertuigen 
te realiseren op de volgende locaties in de Hoeksche 
Waard:

• Coorndijkstraat in Goudswaard
• Fonteinkruid 1 in ’s-Gravendeel
• Jan van Vlietstraat in Heinenoord (ter hoogte van 

Opper van Treurenstraat 58)
• Blankenheymstraat 13in Numansdorp

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.



Omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur en het wijzigen van het gebruik van 
een perceel agrarische grond als tuin aan de Oud-Heinenoordseweg 8a in Heinenoord

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
verleende op dinsdag 13 september 2022 een 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur 
en het wijzigen van het gebruik van een perceel 
agrarische grond als tuin aan de Oud-Heinenoordseweg 
8a in Heinenoord. Deze vergunning is verleend met 
toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Inhoud en doel van de vergunning
Met de vergunning wordt het bouwen van een schuur en 
het gebruiken van een perceel agrarische grond als tuin 
mogelijk gemaakt. Het ontwerp van de vergunning lag 
van donderdag 21 juli tot en met woensdag 31 augustus 
2022 ter inzage. Tijdens deze periode konden zienswijzen 
worden ingediend. Wij ontvingen geen zienswijzen. Het 
college besloot daarom de omgevingsvergunning te 
verlenen. 

Ter inzage
De omgevingsvergunning met alle bijlagen liggen met 
ingang van donderdag 29 september tot en met 
woensdag 9 november 2022 ter inzage. U kunt de 
stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de plannummer: 
NL.IMRO.1963.OVOHeinw8aHN20-VG01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dat 
een afspraak met M. Koster van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 - 647 10 17. 

Beroep indienen tegen de omgevingsvergunning
Tegen het besluit van het college om de 
omgevingsvergunning vast te stellen kan beroep worden 
ingediend. Belanghebbenden kunnen met ingang van 
donderdag 29 september tot en met woensdag 9 
november 2022 beroep indienen. Niet-belanghebbenden 
kunnen gedurende deze termijn alleen beroep indienen 
wanneer hij of zij kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit in te dienen.  

In het beroepschrift moeten in ieder geval de volgende 
gegevens vermeld worden:
• 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 kan worden gestuurd aan, Rechtbank 
Rotterdam, Sector Bestuursrecht
Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden 
van de omgevingsvergunning via een voorlopige 
voorziening
De omgevingsvergunning treedt in werking een dag 
nadat de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen 
dat de omgevingsvergunning in werking treedt, kan een 
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Wanneer er 
gedurende de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank schort de 
werking van de omgevingsvergunning op totdat op het 
verzoek om voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan 
contact op met M. Koster via telefoonnummer  
088 - 647 10 17 of via e-mail ro@gemeentehw.nl. 

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Laan van Westmolen 90 Mijnsheerenland’ 

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 13 september 2022 het bestemmingsplan ‘Laan 
van Westmolen 90 Mijnsheerenland’ ongewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
HW Wonen heeft het voornemen om de locatie van de 
voormalige gemeentewerf aan de Laan van Westmolen 
90 in Mijnsheerenland te herontwikkelen. De grond is 
sinds 2006 grotendeels eigendom van HW Wonen. De 
initiatiefnemer wil 10 sociale huurwoningen bouwen. 

Vastgestelde hogere waarde geluid (Wet 
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting  
(omschrijving waar overschrijding geluid plaatsvindt) niet 
voldoet aan de grenswaarde van 48 dB uit de Wet 
geluidhinder. De overschrijding wordt veroorzaakt door 
het wegverkeer afkomstig van de provinciale weg N489. 
Het college besloot om hiervoor een hogere waarde 
geluid van 51 dB vast te stellen.  

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp 
besluit hogere waarde geluid lagen ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit 
hogere waarde geluid lagen van donderdag 31 maart tot 
en met woensdag 11 mei 2022 ter inzage. Tijdens deze 
periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij 
ontvingen geen zienswijzen. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘Laan van 
Westmolen 90 Mijnsheerenland’, het besluit hogere 
waarde geluid (Wet geluidhinder) en alle bijlagen liggen 

met ingang van donderdag 29 september tot en met 
woensdag 9 november 2022 ter inzage. U kunt de 
stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.BPLvWmolen90MHL21.VG01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met S. Voskamp van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 - 647 14 75. 

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) staat rechtstreeks beroep open bij de Raad 
van State. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag  
29 september tot en met woensdag 9 november 2022 
beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen 
gedurende deze termijn alleen beroep indienen wanneer 
hij of zij: 

•  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  in te dienen;

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 bestemmingsplan en het besluit hogere 
waarde geluid via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde geluid 
treden een dag nadat de beroepstermijn is verstreken in 
werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan en 
het besluit hogere waarde geluid in 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 bestemmingsplan en het besluit 
hogere waarde geluid op totdat op het verzoek om 
voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan 
contact op met S. Voskamp van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 - 647 14 75 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl. 

Heinenoord

Mijnsheerenland



Vastgesteld bestemmingsplan ‘woningbouwlocatie Oud-Cromstrijensedijk OZ Klaaswaal  
(plan Blom)’

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 13 september 2022 het bestemmingsplan 
‘woningbouwlocatie Oud-Cromstrijensedijk OZ Klaaswaal 
(plan Blom)’ gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een 
woonbuurt ten noorden van de Oud-Cromstrijensedijk 
Oostzijde. Het plan levert een bijdrage aan de 
kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte van 
Klaaswaal. Het beoogde woningbouwprogramma bestaat 
uit 120 woningen in diverse categorieën. 

Vastgestelde hogere waarde geluid (Wet 
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek bleek dat de geluidsbelasting 
op enkele percelen aan Oud-Cromstrijensedijk OZ niet 
voldeed aan de grenswaarde van 48 dB uit de Wet 
geluidhinder. De overschrijding wordt veroorzaakt door 
wegverkeer op de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde. Het 
college van B&W van gemeente Hoeksche Waard besloot 
op dinsdag 9 augustus om hiervoor een hogere waarde 
geluid (56 dB) vast te stellen. 

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp 
besluit hogere waarde geluid lagen ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit 
hogere waarde geluid lagen van donderdag 10 maart tot 
en met woensdag 20 april 2022 ter inzage. Tijdens deze 
periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij 
ontvingen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan. 
De zienswijzen gaven op onderdelen aanleiding om het 
bestemmingsplan aan te passen. Zo verbeteren we o.a. 
de motivering in de toelichting op de punten 
verkeersstructuur, aandeel sociale woningbouw en 
relatie met andere plannen. Ook passen we de 
bestemming van de noordwestelijke rand van het 
plangebied aan in ‘Groen’ en bestemmen we de gronden 
aan de noordkant gedetailleerder met bredere stroken 
‘Groen’ en ‘Water’ en een smallere strook voor ‘Verkeer’. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 

‘woningbouwlocatie Oud-Cromstrijensedijk OZ Klaaswaal 
(plan Blom)’, het besluit hogere waarde geluid (Wet 
geluidhinder) en alle bijlagen liggen met ingang van 
donderdag 29 september tot en met woensdag 9 
november 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op 
de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder 
plannummer: NL.IMRO.1963.BPlocatieBlomKLW21-VG01)

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met M. Maes van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 - 647 17 09. 

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

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 29 
september tot en met woensdag 9 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 besluit hogere 
waarde geluid 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 in te dienen;

3.  bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn 
aangebracht bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan en/of het besluit hogere waarde 
geluid.

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. 

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden 
van het bestemmingsplan of het besluit hogere 
waarde geluid via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde 
geluid treden een dag nadat de beroepstermijn is 
verstreken in werking. Om te voorkomen dat het 
bestemmingsplan en het besluit hogere waarde geluid 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 de werking van het bestemmingsplan en 
het besluit hogere waarde geluid op totdat op het 
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan 
contact op met M. Maes van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 - 647 17 09 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl. 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Volgerlandseweg 8 Numansdorp’ ter inzage

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Volgerlandseweg 8 Numansdorp’ met bijbehorende 
stukken ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Op het perceel Volgerlandseweg 8 in Numansdorp staat 
een agrarische bedrijfswoning met aangebouwde schuur 
(290 m2), een losstaande schuur (230 m2) en een kas 
(600 m2). Deze bebouwing is verouderd en de agrarische 
functie van het perceel is niet meer aanwezig. Daarom 
vraagt de initiatiefnemer om de agrarische bestemming 
om te zetten naar een woonbestemming. De initiatief-
nemer wil de bestaande agrarische bewoning met 
bebouwing slopen, waarna hij een burgerwoning met 
een inhoudsmaat van circa 825 m3 en een schuur van 
circa 250 m2 wil realiseren. Om het initiatief mogelijk te 
maken is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld.  

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (Wet 
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op 
het perceel Volgerlandseweg 8 in Numansdorp niet 
voldoet aan de grenswaarde van 48 dB uit de Wet 
geluidhinder. De overschrijding wordt veroorzaakt door 
het verkeer op de Rijksweg A29 en Volgerlandseweg. Het 

college heeft het voornemen om hiervoor een hogere 
waarde geluid (52 dB) vast te stellen. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Volgerlandseweg’, het 
ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder) en 
alle bijlagen liggen met ingang van donderdag 29 
september tot en met woensdag 9 november 2022 ter 
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: 
NL.IMRO.1963.BPVolgerw8NMD22-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.
 
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 tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt 
u richten aan: 
Gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Volgerlandseweg 8 
Numansdorp’.

Uw zienswijze tegen het ontwerp besluit hogere waarden 
kunt u indienen bij:
College van burgemeester en wethouders van 
gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze besluit hogere waarden 
Volgerlandseweg 8 Numansdorp’.

Anterieure overeenkomst
Voor dit plan sluiten wij een anterieure overeenkomst op 
grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. In de 
anterieure overeenkomst maken wij afspraken over het 
kostenverhaal en de locatie-eisen.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of 
heeft u vragen? Neem dan contact op met É. van 
Miltenburg via telefoonnummer 088 – 647 37 77 of via 
e-mail ro@gemeentehw.nl. 

Numansdorp

Klaaswaal



Vastgesteld bestemmingsplan ‘Laan van Heemstede 44b Puttershoek’

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 13 september 2022 het bestemmingsplan ‘Laan 
van Heemstede 44b Puttershoek’ gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plangebied is onderdeel van het landgoed de 
Eeckelaar. Op het perceel Laan van Heemstede 44 in 
Puttershoek staat een landgoed. Op het perceel Laan van 
Heemstede 44b Puttershoek is het mogelijk om één 
landhuis met 3 wooneenheden te bouwen. Deze is nog 
niet gerealiseerd. Met het nieuwe bestemmingsplan  
wil de initiatiefnemer de bestemming aanpassen door 
één woonhuisensemble te realiseren bestaande uit  
3 losse woningen. Op het perceel worden 3 losse 
bouwvlakken ingepast om de beoogde ontwikkeling 
mogelijk te maken. 

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 25 
november 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022 ter 
inzage. Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen 
indienen. Wij ontvingen 5 zienswijzen. De zienswijzen 
gaven aanleiding om het bestemmingsplan aan te 
passen. Daarnaast gaf 1 ambtshalve wijziging aanleiding 
om het bestemmingsplan aan te passen. Aangepast is dat 
de toegangsweg vanaf de Laan van Heemstede naar de 
Kreek voor publiek is opengesteld. Tevens is voor het 
inrichtingsplan een voorwaardelijke verplichting 
opgenomen in de planregels.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘Laan van 
Heemstede 44b Puttershoek’ en alle bijlagen liggen met 

ingang van donderdag 29 september tot en met 
woensdag 9 november 2022 ter inzage. U kunt de 
stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: code 
NL.IMRO.1963. BPPTHLvHstede44b21-VG01).

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 staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 29 
september tot en met woensdag 9 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 indiende; 

2.  Kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp 
bestemmingsplan in te dienen; 

3.  Bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn 
aangebracht bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan, 

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 bestemmingsplan via een voorlopige 
voorziening
Het bestemmingsplan treedt een dag nadat de 
beroepstermijn is verstreken in werking. Om te 
voorkomen dat het bestemmingsplan 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 te 
werking van het bestemmingsplan 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 77 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl. 

Puttershoek 

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


