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Kom werken bij gemeente 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?

Word jij
mijn nieuwe
collega?

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!

Adviseur Publiekszaken

Medewerker Verkeer

Beheerder/
werkvoorbereider openbare
verlichting

Senior Financieel & Fiscaal
adviseur

(32-36 uur)

(36 uur)

(32 tot 36 uur)

(36 uur)

Stages

Startersfunctie junior
Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening

Beheer riolering
(36 uur)

Beleidsmedewerker Verkeer

(36 uur)

Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening

(36 uur)

(32-36 uur)

Meewerk- en/of
afstudeerstage
Bouwkunde

Strategisch adviseur inkoop
(36 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard?
Verwenworkshops Mantelzorgers voor ontspanning, ontmoeting & bewegen
In oktober organiseert MEE Mantelzorg 2 gratis verwenworkshops voor
mantelzorgers. Op zondagmiddag 9 oktober is de vierde MantelzorgWandeling met
als startpunt De Molen in Puttershoek aan Molendijk 4. De wandeling start om 14.00
uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. De wandeling wordt afgesloten met een
koffiemoment om de indrukken met elkaar te delen. Op donderdagavond 13 oktober
is er Yoga Dance in Numansdorp aan de Torenstraat 20. De Yoga Dance start om 19.30
uur tot 20.30 uur. Ook deze avond wordt afgesloten met een gezellig koffiemoment.
Mantelzorgen voor een ander kan voldoening geven, maar vraagt ook veel tijd en
energie. Daarom is zorgen voor jezelf belangrijk. Mantelzorgers krijgen tips

aangeboden die helpend kunnen zijn om voor jezelf te zorgen en stress te voorkomen.
De workshops zijn dan ook activiteiten waarin beweging en ontspanning hand in hand
gaan.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de verwenworkshops op de socialmediakanalen en de
website van MEE Mantelzorg www.meemantelzorg.nl. Aan deze verwenworkshops
zijn geen kosten verbonden. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden door een e-mail te
sturen naar karin.loendersloot@meeplus.nl onder vermelding van de workshop
waaraan zij willen deelnemen.

Goed bezochte veteranenbijeenkomst in Oud-Beijerland
De heer Dominic Hoogsteder jr., voorzitter van het Veteranencomité Hoeksche Waard,
hield aansluitend een toespraak. Vervolgens gaf de Hoeksche Waardse veteraan Wisse
Krijger, veteraan van het Korps Mariniers, een boeiende lezing. Hoewel hij geen
gevechten heeft meegemaakt, heeft zijn deelname aan de ISAF-missie hem voorgoed
veranderd. De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht werd deze middag
vertegenwoordigd door Luitenant
Kolonel Jacques Kleinkramer.

Op donderdag 29 september vond in
De Poort in Oud-Beijerland een
gemeentelijke veteranenbijeenkomst
plaats. Bijna 100 veteranen uit de
Hoeksche Waard verzamelden zich
hier. Vaak vergezeld door hun partners
of begeleiders. De dag is een
eerbetoon aan en mogelijkheid om
elkaar te ontmoeten voor Hoeksche
Waardse veteranen, waarbij erkenning
en waardering voor hen centraal staat.

Saamhorigheid en kameraadschap
Het geheel werd muzikaal omlijst
door het koperkwintet van de fanfare
‘Bereden Wapens’, 1 van de 2
regimentsfanfares van de Koninklijke
Landmacht. De Veterans’ View 2 van
het veteraneninstituut kon ook
worden bekeken. Met behulp van
een VR-bril en HoLolens kan hiermee
door de ogen van veteranen naar hun
missies worden gekeken. De dag
werd afgesloten met de ‘blauwe hap’
(een Indische rijsttafel). Alles bij
elkaar was de veteranenbijeenkomst
een moment van saamhorigheid en
kameraadschap voor de veteranen en
de aanwezige partners.

Een mooie en waardevolle traditie, die
na 2 jaar weer kon worden voortgezet.
In 2020 en 2021 ging de bijeenkomst
door de coronamaatregelen niet door.
Wel werden de Hoeksche Waardse
veteranen de afgelopen 2 jaar op hun
huisadres verrast met een attentie.
Waardering voor dappere mensen
Burgemeester Aptroot sprak in zijn
toespraak namens het
gemeentebestuur zijn dankbaarheid, waardering en bewondering uit voor de inzet
gepleegd door de veteranen. Inzet in een ver verleden of in het heden, want op veel
plekken in de wereld is er nog steeds oorlog en worden de heftigste conflicten
uitgevochten. Hij begon met de veteranen ‘dappere mensen’ te noemen, omdat ze
vaak met gevaar voor eigen leven een taak volbrengen of hebben volbracht. Ook
stond hij stil bij wat dit betekent voor het thuisfront.

N217 afgesloten ter hoogte van de rotonde in ’s-Gravendeel van 7 tot 10 oktober
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.

In het weekend van vrijdag 7 tot maandag 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.

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.

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.
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Bergen op Zoom

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

Rotterdam

Europoort

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.

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

Vrijwilligers gezocht voor nieuwe buurtbus
Gemeente Hoeksche Waard en Connexxion zijn op zoek naar enthousiaste chauffeurs
voor de buurtbus tussen 's-Gravendeel, Mookhoek, Strijen en Strijensas. Het is de
bedoeling dat deze buurtbus de buslijnen 185 en 197 overneemt per 1 januari 2023.
Om dit mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een
ochtend of een middag de buurtbus willen besturen.
Wat is een buurtbus?
De buurtbus is een kleinere bus voor maximaal 8 personen die volgens een vaste
dienstregeling een vaste route rijdt. Buurtbussen rijden al in heel Nederland, vooral
door dunbevolkte gebieden. Vrijwilligers zitten achter het stuur en vormen een hecht
team dat omziet naar elkaar en naar de mensen die ze vervoeren. Zo dragen zij bij aan
het verbinden van dorpskernen. De vrijwillige buschauffeur van de buurtbus moet in
het bezit zijn van een rijbewijs B. Een groot rijbewijs is niet nodig.
Teamplayers gezocht
Bent u die teamplayer die jong van geest is en trots op zijn dorp? Houdt u van contact
met mensen, rijdt u graag en bent u een ochtend of middag in de week beschikbaar?
Meldt u dan aan om buurtbuschauffeur te worden! Ook als u niet elke week kunt of
niet altijd op dezelfde dag. Inzet is flexibel qua inzet en tijden en vaak ook met behoud
van uitkering.
Bijeenkomst voor toekomstige buurtbuschauffeurs
Wilt u meer weten over wat het betekent om vrijwilliger te zijn op de buurtbus? Kom
dan naar één van de 2 bijeenkomsten die we organiseren. Een ervaren en

enthousiaste buurtbuschauffeur is aanwezig om alle vragen te beantwoorden.
• Woensdagochtend 12 oktober
Van 10.00 tot 11.30 uur
Locatie: Nonna’s Restaurant, Weegje 3 in ’s-Gravendeel
• Donderdagavond 13 oktober
Van 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6 in Strijen
Wij ontvangen graag uw aanmelding voor de bijeenkomst. U kunt een e-mail sturen
naar annette.juurlink@gemeentehw.nl. Wij horen dan graag naar welke bijeenkomst u
komt.
Aanmelden en meer informatie
Wilt u een buurtbus besturen en wilt u de dorpen 's-Gravendeel, Mookhoek, Strijen en
Strijensas bereikbaar houden met het openbaar vervoer? Meldt u dan aan door een
e-mail te sturen met uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer naar
annette.juurlink@gemeentehw.nl. We nemen dan contact met u op.
Vanaf 1 januari ov op maat
Het aantal mensen dat reist, is niet genoeg om de buslijnen 185 en 197 in stand te
houden. Daarom vervallen per 1 januari 2023 deze buslijnen als regulier ov. Inwoners
kunnen dan van tevoren bellen om met OV op Maat van of naar een bushalte te
reizen. Deze dienst wordt nu ook al in de avond en in het weekend geboden.

Maak kennis zoals je dat nog nooit deed!
Op zaterdag 8 oktober aanstaande
organiseren Stichting SOB Hoeksche
Waard, BIZ de Bosschen,
Ondernemersvereniging Hoeksche
Waard en gemeente Hoeksche
Waard de allereerste Hoeksche
Inspiratiedag. Op deze dag kunt u
letterlijk achter deuren van
bedrijven kijken die normaal
gesproken gesloten blijven. Of u nu
op zoek bent naar een eerste baan,
wilt weten welke vervolgstudie u
moet kiezen of gewoon een
volgende stap in uw carrière wilt
maken, dit is uw kans!

Ontdek het geheim van…
…de smid, drukker, telecomspecialist en vele anderen. Van 10.00 tot 16.00 uur
openen tal van bedrijven hun deuren om u te laten zien wat hun werk zo bijzonder
maakt. U kunt gewoon binnenlopen! Op bedrijventerrein De Bosschen in OudBeijerland werken hele verschillende bedrijven in de meest uiteenlopende branches.
Wat hen met elkaar verbindt, is dat het echte specialisten zijn die hun vak verstaan. En

belangrijker nog, ze begrijpen allemaal dat het om mensen draait. Mensen zoals u die
tof werk willen doen en daar goed voor beloond willen worden!
Banenmarkt
Tijdens de Hoeksche Inspiratiedag kunt u ook een bezoek brengen aan de net
verbouwde locatie van HWwerkt! Behalve om te ontdekken wat HWwerkt! doet voor
werkzoekenden, is er ook een banenmarkt waar je kunt ontdekken welke
arbeidsmogelijkheden er zijn in de Hoeksche Waard.
Voor wie?
Iedereen is welkom. Bent u benieuwd wat er komt kijken bij werken bij een
transportbedrijf, bakkerij of machinebouwer? Kom gerust kijken. Dat is bijvoorbeeld
handig als u nog twijfelt over uw studiekeuze. Maar ook als u op zoek bent naar een
stageplek of afstudeeropdracht is het handig om langs te komen. Wie zoekt naar een
uitdagende, afwisselende en/of interessante baan, moet beslist binnenstappen. Of u
op zoek bent naar uw eerste baan of toe bent aan de volgende stap in uw carrière. De
deur staat open en de drempel is laag. En bent u niet werkzoekend of op zoek naar
inspiratie voor de studiekeuze? Gewoon geïnteresseerden zijn ook van harte welkom!
Meer informatie
Kijk voor meer informatie en alle deelnemende bedrijven op de website
www.werkenenlerenhw.nl/evenementen/hoeksche-inspiratie-dagen.

Internationale campagne Orange the World
Van vrijdag 25 november tot en met zaterdag 10 december is de internationale
campagne Orange the World. Deze campagne richt zich op het stoppen van geweld
tegen vrouwen. Ook onze gemeente sluit zich hierbij aan.
De komende maanden maken wij hier, samen met Soroptimisten Hoeksche WaardIJsselmonde, een mooi programma voor. Als onderdeel van dit programma willen we
een preventieve activiteit aan inwoners van de Hoeksche Waard aanbieden. Dat is een
activiteit die is gericht om geweld tegen meisjes of vrouwen te voorkomen en/of
vrouwen te versterken. Hiervoor doen wij een oproep aan alle organisaties,
instellingen, verenigingen in de Hoeksche Waard: Wie organiseert in de
campagneperiode een activiteit die gericht is op het stoppen van geweld tegen
vrouwen?

Heeft u een leuk idee?
Geef het aan ons door
Heeft u een leuk idee voor een
activiteit? Mail dit dan voor
maandag 10 oktober naar
GenIZ@gemeentehw.nl
Vermeld hierbij uw naam,
organisatie en beschrijf uw
idee. Dan nemen wij contact
met u op!

Inzameling najaars- en winterkleding voor vluchtelingen Oekraïne
In het voormalig gemeentehuis in Strijen worden sinds half september Oekraïense
vluchtelingen opgevangen. Met het koude en regenachtige weer kunnen deze
mensen wel wat extra warme kleding gebruiken. Heeft u najaars-, winter- en
regenkleding (geen zomerkleding) voor kinderen, dames en heren over? Breng het
dan op zaterdag 8 oktober tussen 9.30 en 17.00 uur naar de familie Terlouw aan de
Handelstraat 26 in Strijen.
Kledinghangers en kledingrekken zijn ook welkom. U kunt die ook op zaterdag
8 oktober inleveren.

Bied de kleding schoon en in goede staat aan in een zak, liefst per kledingmaat bij
elkaar. Vermeld op de zak de maat en wat erin zit: bijvoorbeeld kleding/schoenen/
laarzen voor kinderen, dames of heren.
Voor vragen kunt u terecht bij Rianne Frisart (medewerker Opvang Oekraïense
Vluchtelingen) door een e-mail te sturen naar rianne.frisart@gemeentehw.nl.

Gratis informatiegids over gezond & goedkoop eten
Gezond eten is belangrijk. Het zorgt ervoor dat uw lichaam goed werkt en als u
gezond eet, voelt u zich ook beter. Toch bestaan er nog veel aannames over gezond
eten. Dat het veel duurder is. Of dat het lastige recepten zijn. Dit klopt niet. Gezond
eten hoeft niet moeilijk te zijn.

goedkope boodschappen kunt doen? Waar u op moet letten in de supermarkt of hoe
u etiketten leest? In de informatiegids van VGZ vindt u alle tips en ook nog
verschillende goedkope recepten. Download de informatiegids via
www.vgz.nl/zorgverzekering/gemeenten/gezond-en-goedkoop-eten.

Hoe eet je gezond én goedkoop?
Gezond eten begint bij gezonde boodschappen doen. Wilt u weten hoe u gezonde en

Meer tips om geld te besparen?
Kijk op www.voorhetzelfdegeldhw.nl.

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard bijwonen?
De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard vergadert 10 keer per jaar op een
maandagavond om 18.00 uur. Wilt u de vergadering van maandag 10 oktober in het
gemeentehuis in Maasdam bijwonen?

Meld u dan aan via e-mail secretariaat@asdhw.nl.
Kijk voor meer informatie en de complete agenda
op de website www.asdhw.nl.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Numansdorp
Afsluiting Burgemeester de Zeeuwstraat voor doorgaand verkeer
Wegens rioolwerkzaamheden is, in de periode van maandag 10 oktober tot en met
vrijdag 25 november, het deel van de Burgemeester de Zeeuwstraat tussen de
Hallinxweg en de Vlielanderstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleiding
voor het autoverkeer loopt via de Wethouder van der Veldeweg. Fietsers kunnen
gebruik maken van de Groeneweg. Diverse borden geven de omleiding aan. Voor de
hulpdiensten is er een noodroute beschikbaar over het werkgebied.

Meer informatie en vragen
Voor meer informatie en vragen vooraf over deze werkzaamheden kunt u contact
opnemen met Martin Tak van gemeente Hoeksche Waard via telefoonnummer 088
- 647 14 35. Tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met aannemer De Regt
Grond Infra Groen B.V. via telefoonnummer 0186 - 69 25 04.

Tijdens de werkzaamheden wordt een overstortleiding aangelegd voor overtollig
regenwater. Met de aanleg van deze overstortleiding hopen wij de terugkerende
wateroverlast in het gebied bij de Torenstraat op te lossen.

Oud-Beijerland
Tijdelijke crisisnoodopvang vluchtelingen opent in Oud-Beijerland
Binnen enkele weken wordt een tijdelijke crisisnoodopvang geopend in het gebouw van
sociaal-cultureel centrum De Lindenhoeve aan het Laningpad in Oud-Beijerland. Het
gaat om opvang van maximaal 100 personen. Omwonenden, gebruikers van het
gebouw en de gebouwen in de directe omgeving zijn vorige week geïnformeerd over de
crisisnoodopvang.
Er is in ons land een crisis rond de opvang van vluchtelingen. Gezien het acute tekort aan
opvangplekken heeft de Rijksoverheid alle veiligheidsregio’s nadrukkelijk opgedragen
om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de crisis door het beschikbaar stellen
van tijdelijke crisisnoodopvang. Ons college heeft op 27 september 2022 besloten ook
in Hoeksche Waard een crisisnoodopvanglocatie aan de veiligheidsregio beschikbaar te
stellen, en wel in De Lindenhoeve in Oud-Beijerland.
Keuze voor locatie De Lindenhoeve
Voor de vestiging van een crisisnoodopvanglocatie is gekeken naar verschillende direct
beschikbare locaties in de Hoeksche Waard. Uiteindelijk is alleen De Lindenhoeve in
Oud-Beijerland geschikt. Na een schouw door de veiligheidsregio en gemeente bleek
dat (een deel van) dit gebouw op korte termijn geschikt te maken is voor
crisisnoodopvang. Het beheer, de beveiliging van en de begeleiding bij de
crisisopvanglocatie komen in handen van de veiligheidsregio. Met hen maken we daar
afspraken over.

Tijdelijke crisisnoodopvang
De vraag vanuit het Rijk is om crisisnoodopvang voor vluchtelingen te regelen voor de
korte termijn. Uitgangspunt is dat deze opvang in Oud-Beijerland tot uiterlijk 31
december dit jaar beschikbaar zal zijn. De situatie kan zich voordoen dat het Rijk de
gemeente verzoekt om de locatie langer open te houden. Als dit wordt gevraagd, dan
neemt de gemeente daarover een nieuw besluit. Van automatische verlenging is geen
sprake. Als dit zich voordoet, gaat de gemeente tijdig het gesprek met betrokkenen aan.
Meer informatie en aanmelden digitale nieuwsbrief
Op onze website www.gemeentehw.nl/crisisnoodopvang vindt u meer informatie. Daar
kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die wij gaan maken om
omwonenden en belangstellenden op de hoogte te houden.
Aanmelden voor vrijwilligerswerk
Mensen die zich vrijwillig in willen zetten om vluchtelingen in deze tijdelijke
crisisnoodopvang te verwelkomen en op weg te helpen, zijn van harte welkom om zich
daarvoor aan te melden. Dat kan ook via onze website.

Informatiebijeenkomst Scheepmakershaven 1 Oud-Beijerland
Op donderdag 20 oktober organiseert ontwikkelaar Van Wijnen een
informatiebijeenkomst voor de Scheepmakershaven 1 in Oud-Beijerland. Van Wijnen is
eigenaar en ontwikkelaar van deze locatie en wil hier woningbouw realiseren. U bent
van harte welkom om de plannen te bekijken en vragen te stellen aan de ontwikkelaar,
de architect en het stedenbouwkundig bureau. Gemeente Hoeksche Waard is als gast

aanwezig om algemene informatie te geven over de procedure. De
informatiebijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur in Voorwinden aan de
Scheepmakershaven 2. U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 14 oktober aanmelden door een
mail te sturen naar b.bruseker@vanwijnen.nl.

Strijen
Nieuw fietspad door de polder van het Oudeland van Strijen
Iedere dag fietsen er gemiddeld 200 scholieren vanaf Strijen naar de middelbare
scholen in Klaaswaal en Oud-Beijerland. Zij gaan vaak over smalle dijken. Voor hen is het
belangrijk dat er een veilige fietsroute is. Daarom willen wij een vrijliggend fietspad
realiseren tussen Strijen en Oud-Beijerland. Dan hoeven fietsers de weg niet te delen
met het drukke auto- en vrachtverkeer.

van het tracé. U kunt u vragen stellen over het fietspad, de bestemmingsplanwijziging
en de vervolgprocedures. Ook krijgt u van ons een doorkijk van de overige
fietsprojecten waar gemeente Hoeksche Waard mee bezig is. Tot slot dagen wij u uit op
onze fiets te stappen en een gedeelte van het tracé in een 360º wereld te fietsen!
De avond is van 19.30 tot 21.00 uur in Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6 in Strijen.

Om het landschap zo min mogelijk aan te passen, willen wij de bestaande
inspectiewegen met elkaar verbinden. Op die manier ontstaat er een fietsroute vanaf
de Bovenweg tot aan het bestaande fietspad van de Hoekseweg in Strijen. Deze
fietsroute is bijna 5 km lang. Bij oversteekpunten komen snelheidsverlagende drempels
voor gemotoriseerd verkeer en krijgt de fietser voorrang. Op deze manier zorgen wij
voor de veiligheid van onze scholieren en andere fietsers.

Samenwerking met provincie Zuid-Holland
Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat er veilige fietspaden zijn in de
Hoeksche Waard. Daarom investeren wij in goede fietsverbindingen tussen de dorpen.
Eén van deze verbindingen is de route van Strijen naar Westmaas richting OudBeijerland. Hiervoor werken we samen met de provincie Zuid-Holland.

Kom naar de inloopavond en bekijk het fietspad door een VR-bril
Op donderdag 13 oktober bent u van harte welkom op de inloopavond. Tijdens deze
inloopavond krijgt u van ons een toelichting over het project en het tot stand komen

Meer informatie?
Meer informatie vindt u op www.gemeentehw.nl. Voor vragen over het project kunt u
terecht bij Lennard Herweijer bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail
lennard.herweijer@gemeentehw.nl.

Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen

Puttershoek

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.

26-09-2022

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

23-09-2022

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel
29-09-2022

Het bouwen van een woning Renooishoekstraat 9 in 's-Gravendeel.
(Z/22/169285)

Heinenoord
26-09-2022

27-09-2022

Het plaatsen van zonnepanelen op een
monument - Dorpsstraat 26 in Heinenoord.
(Z/22/168684)
Het bouwen van 68 woningen - De Tienvoet in
Heinenoord. (Z/22/168953)

Klaaswaal

Het realiseren (vervangen) van een nieuwe
jongerenontmoetingsplek - Reigerstraat 1c in
Strijen. (Z/22/168518)

Westmaas
29-09-2022

Sloop opstallen - Ritselaarsdijk 5 in Westmaas.
(Z/22/169229)

Het tijdelijk plaatsen van een extra woonunit
- Oud-Cromstrijensedijk WZ 61 in Klaaswaal.
(Z/22/168720)

28-09-2022

Het splitsen van de woning - OudCromstrijensedijk OZ 10 in Klaaswaal.
(Z/22/169169)

Maasdam

Het plaatsen van airco's - Akkerwinde 62 in
Zuid-Beijerland. (Z/22/168500)

Zakelijke inhoud

Goudswaard

Datum
verlenging

29-09-2022

28-09-2022

Het tijdelijk plaatsen van een stacaravan - Sint
Anthoniehof 2 in Maasdam. (Z/22/168554)

28-09-2022

27-09-2022
Het vervangen van de dakpannen voor een
rieten dak en het bouwen van een schuur Achterweg 2 in Goudswaard. (Z/22/164709)

Het bouwen van een bedrijfsloods Bommelskoussedijk 64a in Klaaswaal.
(Z/22/157198)

26-09-2022

Het aanbrengen van gevelreclame - James
Wattstraat 2 in Numansdorp. (Z/22/168712)

30-09-2022

28-09-2022

Het plaatsen van een carport – Burg.
de Zeeuwstraat 167 in Numansdorp.
(Z/22/168984)

Oud-Beijerland
27-09-2022

Oud-Beijerland

Het vervangen van een pannendak naar een
rietendak - Dorpsstraat 44 in Maasdam.
(Z/22/166298)

26-09-2022

Het plaatsen van hekwerk aan de voorzijde
- Kreekkant 2 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/165255)
Het legaliseren van een opbouw - Middeldoel 1
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/161274)

Het verbouwen van de woning - Admiraal
de Ruyterstraat 141 in Oud-Beijerland.
(Z/22/160162)

Het vervangen van een telecommast Koninginneweg 9 in Oud-Beijerland.
(Z/22/168709)

28-09-2022

Het plaatsen van een wegvouwbare
balkonbeglazing - Koningshof 11 in
Oud-Beijerland. (Z/22/166206)

28-09-2022

Het bouwen van een nokverhoging - Vincent
van Goghplein 3 in Oud-Beijerland.
(Z/22/169141)

29-09-2022

Het plaatsen van een wegvouwbare
balkonbeglazing - Koningshof 13 in
Oud-Beijerland. (Z/22/166207)

Het plaatsen van een authentieke historische
tuinmuur voorzien van houten deur - Voorstraat
19 in Piershil. (Z/22/168547)

Verzonden d.d.

Het splitsen van het pand - Beneden Molendijk
25 in Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2
van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor 10-11-2022. (Z/22/148434)

29-09-2022

Het plaatsen van een wegvouwbare
balkonbeglazing - Koningshof 15 in
Oud-Beijerland. (Z/22/166208)

29-09-2022

Het plaatsen van een wegvouwbare
balkonbeglazing - Koningshof 17 in
Oud-Beijerland. (Z/22/166209)

Zakelijke inhoud

's-Gravendeel
29-09-2022

26-09-2022

Piershil

Het wijzigen van de indeling van het Shell
station - Molendijk 12b in Numansdorp. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 11-11-2022.
(Z/22/162061)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Nieuw-Beijerland
26-09-2022

Het plaatsen van 2 damwanden - Akkerdreef 11
in Nieuw-Beijerland. De beslistermijn wordt
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2
van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor 18-11-2022. (Z/22/160159)

Oud-Beijerland

Het kappen van 11 bomen - Apollostraat in
Strijen. (Z/22/164698)

Maasdam
23-09-2022

Zakelijke inhoud

Numansdorp

Klaaswaal

Numansdorp

25-09-2022

Beslistermijn verlengen		

Verleende omgevingsvergunningen

30-09-2022

Het plaatsen van een carport en
een fietsenstalling - Vroonland 2b in
Mijnsheerenland. (Z/22/156432)

Nieuw-Beijerland

Zuid-Beijerland

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland
29-09-2022

Strijen
23-09-2022

Besluit d.d.

Strijen

26-09-2022

25-09-2022

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het plaatsen van een zorgunit aan de
achterkant van de woning - Singel 75 in
Puttershoek. (Z/22/168671)

Ontheffing sluitingstijd (structureel vrijdag- en
zaterdagnacht tot 3.00 uur) voor Café 't Dijkie Boven Havendijk 5 in 's-Gravendeel.

Oud-Beijerland
04-10-2022

Evenementenvergunning voor de kermis
vanaf woensdag 12 oktober van 13.00 uur
tot zaterdag 15 oktober tot 0.00 uur op het
Vierwiekenplein in Oud-Beijerland.

Strijen
29-09-2022

Evenementenvergunning voor de Hollandse
avond op vrijdag 7 oktober van 20.00 uur
tot zaterdag 8 oktober 2022 1.00 uur en het
Hoekse Bierfest op zaterdag 8 oktober van
16.30 uur tot zondag 9 oktober 2022 0.30 uur
aan de Broekseweg 8 in Strijen.

Wet op de Kansspelen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel
27-09-2022

Een aanwezigheidsvergunning voor het hebben
van 2 kansspelautomaten bij Café de Herberg Hendrik Hamerstraat 93 in ‘s-Gravendeel.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Strijen
29-09-2022

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het
verstrekken van zwak alcoholhoudende drank
tijdens de Hollandse avond op 7 oktober van
20.00 uur tot zaterdag 8 oktober 2022 0.30 uur
en tijdens het Hoekse Bierfest op 8 oktober
2022 van 16.30 tot 0.00 uur aan de
Broekseweg 8 in Strijen.

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
10-10 tot en
met 15-10-2022

Nederlandse Brandwonden Stichting in alle
dorpen van gemeente Hoeksche Waard.

Ingekomen sloopmeldingen

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.

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

Heinenoord
28-09-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Reedijk 25a in
Heinenoord. (Z/22/169115)

Numansdorp
29-09-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Schuringsedijk
37a in Numansdorp. (Z/22/169271)

Oud-Beijerland
28-09-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Admiraal
de Ruyterstraat 141 in Oud-Beijerland.
(Z/22/169084)

Zuid-Beijerland
28-09-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Oranjeweg 82 in
Zuid-Beijerland. (Z/22/168993)

Vastgesteld besluit
Op 8 maart 2022 heeft de Raad het besluit ‘Verordening jeugdhulp Hoeksche Waard
2022’ vastgesteld.

Bovengenoemd besluit is te raadplegen via de website www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicatie.

‘s-Gravendeel
Voornemen tot verkoop bloot eigendom Bevershoekstraat 65 in ’s-Gravendeel voor gemeente
Hoeksche Waard
Aanleiding
Gemeente Hoeksche Waard is voornemens over te gaan
tot verkoop tegen een marktconforme prijs van het bloot
eigendom van het perceel kadastraal bekend gemeente
Hoeksche Waard, ’s-Gravendeel, sectie F, nummer 3632,
bekend Bevershoekstraat 65 in ‘s-Gravendeel ter grootte
van 592 m².
De beoogd koper is enige serieuze gegadigde
De beoogd koper is de huidige erfpachter. Deze verkoop
vindt plaats op verzoek van de erfpachter. De gemeente
is van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en
toetsbare criteria slechts 1 serieuze gegadigde in
aanmerking komt voor dezer verkoop, namelijk de huidige
erfpachter.

Motivering
In de Hoeksche Waard zijn van oudsher grondeigenaren
(onder andere Ambachtsheerlijkheden) geweest die
gronden in erfpacht hebben gegeven. Deze
erfpachtovereenkomsten zijn vaak aangegaan voor een
altijddurende termijn en een niet herzienbare canon. In
de loop van de tijd zijn er geregeld verzoeken van
erfpachters geweest met de vraag of het bloot eigendom
verkregen kan worden van de ondergrond van tuin/
woning. Deze erfpachters zijn te beschouwen als enig
belanghebbenden bij deze gronden.
De gemeente ziet - gezien de erfpachtconstructie en de
zeer lang bestaande situatie ter plaatse (eenheid van
diverse percelen met bestaande bebouwing in de vorm

van woonhuis en schuren) – koper als enige gegadigde bij
de verkoop van het perceel.
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met dit voornemen? Dan kunt u dit
uiterlijk tot en met dinsdag 25 oktober 2022 kenbaar
maken door middel van een gemotiveerd bericht aan
gemeente Hoeksche Waard via e-mail
info@gemeentehw.nl ter attentie van team Grondzaken.
Vragen
Heeft u vragen over dit voornemen? Neem dan contact
op met team Grondzaken via e-mail info@gemeentehw.nl
of via telefoonnummer 088 – 647 36 47.

Heinenoord
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Westdijk 50 in Heinenoord
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 27 september 2022 een melding
in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft
ontvangen. Het betreft het veranderen van het bedrijf

gelegen aan de Westdijk 50 te Heinenoord. De
verandering is een wijziging aan de opslagruimte
bestemd voor gewasbeschermingsmiddelen. Deze
melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-22-416015.

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

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat besluit de gemeenteraad? Kijk dinsdag 11 oktober mee!
Wat besluit de raad over de startnotitie Rust en
Activiteiten op zondag? Stemt de raad in met de
oprichting van 2 nieuwe bedrijveninvesteringszones? Dit
en meer staat dinsdag 11 oktober op de agenda van de
raad. Kijkt u mee?

Vergadering bijwonen? Welkom!
Volg de vergadering vanaf de publieke tribune. De
vergadering is in het gemeentehuis van Oud-Beijerland
(W. van Vlietstraat 6) en start om 19.30 uur.
U kunt de vergadering ook live online volgen via

www.gemeentehw.nl/live.
Rust en activiteiten op zondag
Dit is een onderwerp dat de samenleving van de
Hoeksche Waard bezighoudt. Er wordt in de Hoeksche

Waardse samenleving verschillend gedacht over dit
thema. De gemeente vindt het belangrijk om een balans
te vinden die past bij deze tijd en die recht doet aan alle
inwoners. Het college stelt de raad in de startnotitie voor
om een breed onderzoek te doen onder inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties naar rust
en activiteiten op zondag.
Oprichting BIZ centrum ’s-Gravendeel en centrum
Numansdorp
Ondernemers in het centrum van ’s-Gravendeel en het
centrum van Numansdorp hebben de wens hun
onderlinge samenwerking per 1 januari 2023 te
professionaliseren in een bedrijveninvesteringszone
(BIZ). Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend
gebied. Dit kan een winkelcentrum of een
bedrijventerrein zijn. Ondernemers investeren dan samen
in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Dit vergroot de
aantrekkelijkheid voor de ondernemers en in de centra
ook voor de consumenten.
Wat staat er nog meer op de agenda?
De gehele agenda en de stukken voor deze vergadering
vindt u op www.gemeentehw.nl/overzicht. Klik op de
datum dinsdag 11 oktober.

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.

Contactgegevens en openingstijden
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

Volg ons op




gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW

