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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)

(36 uur)

Startersfunctie junior
Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening

Beheer riolering
(36 uur)

Beleidsmedewerker Verkeer

(36 uur)

(32-36 uur)

(32-36 uur)

Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening
(36 uur)

Stages
Meewerk- en/of
afstudeerstage
Bouwkunde

Strategisch adviseur inkoop
(36 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard?
Burgemeestersontbijt met OBS Het Pluspunt en kinderburgemeester
Vrijdagochtend 7 oktober ontbeten leerlingen uit de DaVinci-unit
(hoogbegaafdheidsonderwijs) en van de leerlingenraad van OBS Het Pluspunt uit
Oud-Beijerland samen met burgemeester Aptroot in het gemeentehuis in OudBeijerland. Ook kinderburgemeester Chris Buitendijk schoof aan tafel. Net als zo’n 200
andere gemeenten in Nederland benadrukt de Hoeksche Waard met dit zogenoemde
Burgemeestersontbijt het belang van een gezond ontbijt.
Na een stop van 2 jaar door corona vindt het Burgemeestersontbijt dit jaar van
maandag 3 tot vrijdag 7 oktober in een nieuwe vorm plaats, met uitsluitend
ambachtelijke bakkers. Echte Bakker De Koning uit Puttershoek zorgde deze ochtend
voor het ontbijt.
Gezond en lekker
De kinderen van basisschool Het Pluspunt hebben ontbeten met een ontbijtpakket
dat voldoet aan de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum. In het pakket zaten
volkorenbrood, volkorenbolletjes en volkoren krentenbollen van bakkerij De Koning
en gezond beleg. Verder konden de burgemeester, de kinderburgemeester en de
leerlingen kiezen uit halfvolle zuivel, thee, groente en fruit. Gezond én lekker.

Goed de dag beginnen
Het was een leerzame en gezellige
ochtend. Burgemeester Aptroot en
kinderburgemeester Chris Buitendijk
praatten met de leerlingen over deze
belangrijke start van de dag. Wordt er
thuis ontbeten, wat eten de kinderen het
liefste en waarom is deze maaltijd zo
belangrijk? In de raadzaal van het
gemeentehuis in Oud-Beijerland konden
ze de burgemeester en de
kinderburgemeester na afloop van het ontbijt allerlei vragen stellen.
Voor het eerst wordt het Burgemeestersontbijt los van het Nationaal Schoolontbijt
georganiseerd. Zo is een extra moment gecreëerd om kinderen het belang mee te
geven van een gezond ontbijt voor een goede start van je dag. Het belang van een
goed en gezond ontbijt staat meer dan ooit op de agenda. Nog steeds ontbijten veel
kinderen niet, niet altijd of niet gezond. Het kabinet overweegt zelfs om deze
startmaaltijd op school aan te bieden.

Nachtafsluitingen Heinenoordtunnel (A29) van woensdag 12 tot en met zondag 16 oktober
De Heinenoordtunnel (A29) is van woensdag 12 oktober tot en met zondag 16
oktober ’s nachts afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden en aansluiting op een
nieuwe energievoorziening. Woensdagavond, donderdag- en vrijdagnacht is de tunnel
in één rijrichting dicht. Zaterdag- en zondagnacht is de tunnel in beide rijrichtingen
dicht. Houd rekening met omleidingsroutes en extra reistijd.
Afsluitingen
In verband met onderhoud:
• van woensdag 12 oktober 22.00 uur tot donderdag 13 oktober 5.00 uur is de
tunnelbuis richting Rotterdam (richting het noorden), inclusief oprit Oud-Beijerland
(21) dicht.
• in de nacht van donderdag 13 oktober op vrijdag 14 oktober van 0.00 tot 5.00 uur is
de tunnelbuis richting Bergen op Zoom (richting het zuiden), inclusief oprit
Barendrecht (20) dicht.
In verband met overgang op een nieuwe energievoorziening is de tunnel - inclusief
oprit Barendrecht (20) en oprit Oud-Beijerland (21) - dicht in beide rijrichtingen in de
nacht van:
• vrijdag 14 oktober op zaterdag 15 oktober van 0.00 uur tot 8.00 uur
• zaterdag 15 oktober op zondag 16 oktober van 0.00 uur tot 9.00 uur
Omleidingen
Het verkeer wordt omgeleid via de A16, A17 en de N217. Gele borden en
informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.
Extra reistijd en tol
Tijdens de afsluitingen bedraagt de extra reistijd tussen de 10 en 30 minuten. Zolang
de Heinenoordtunnel is afgesloten, geldt voor het verkeer in de afgesloten
rijrichting(en) dat de Kiltunnel in die rijrichting(en) tolvrij is.
Over de werkzaamheden
Rijkswaterstaat voert 6 keer per jaar onderhoudswerkzaamheden uit. Onderhoud aan
de tunnel gaat altijd door, ook al wordt de tunnel in 2023 en 2024 gerenoveerd. Het
onderhoud bestaat onder andere uit het schoonhouden en repareren van
bijvoorbeeld de tunnelwanden, wegdek en signalering en onderhouden en testen van
de verlichting, ventilatoren, camera’s en geluidsinstallaties. Ook controleren we de
hulppostkasten. Met deze werkzaamheden zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat u veilig
door de tunnel kunt blijven rijden.

In het weekend gaat de tunnel over op de nieuwe energievoorziening. De gehele
energievoorziening is vervangen. Het noordelijke en zuidelijke deel van de tunnel is nu
elk apart aangesloten. Als nu aan een kant de energievoorziening wegvalt, wordt dat
opgevangen door de energievoorziening aan de andere kant. Dit maakt de
dieselaggregaten die tot nu gebruikt werden bij het wegvallen van de
energievoorziening overbodig.
Meer informatie
Meer informatie over deze werkzaamheden en de renovatie van de Heinenoordtunnel
is te vinden op www.rws.nl/renovatieheinenoordtunnel. Daar vindt u ook informatie
over de maatregelen die Rijkswaterstaat treft om de hinder te beperken.
U kunt zich via de website ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief waarin we u op
de hoogte houden van werkzaamheden. De renovatie is ook te volgen via Facebook.
Kijk voor meer informatie en de omleidingen op
www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden of www.vananaarbeter.nl.

Landmacht oefent van maandag 10 tot en met vrijdag 14 oktober
In de periode maandag 10 tot en met vrijdag 14 oktober oefent de Koninklijke
Landmacht onder andere in onze gemeente. De oefening houdt in dat de militairen
vanuit diverse locaties radiosignalen zullen uitzenden om deze vanuit meerdere
peilbases te lokaliseren. Er wordt geen gebruik gemaakt van oefenmunitie en het
doorgaand verkeer wordt niet gehinderd.

Is er wel sprake van schade? Meld dit dan onder vermelding van de militaire eenheid
zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade enzovoort aan:
Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Melden van klachten
Heeft u algemene klachten waarbij géén sprake is van schade? Neem dan contact op
met de sectie Communicatie van 13 Lichte Brigade via e-mail
communicatie.13LTBRIG@mindef.nl.

Of via e-mail JDVclaims@mindef.nl.

Word jij de nieuwe kinderburgemeester van de Hoeksche Waard?
Gemeente Hoeksche Waard zoekt een kinderburgemeester voor het jaar 2023. Voor
de huidige kinderburgemeester, Chris Buitendijk, zit de termijn er eind van het jaar op.
Chris: “Ik vind het leuk om de kinderen in de Hoeksche Waard te vertegenwoordigen
dit jaar. Samen met de burgemeester ben ik aanwezig bij belangrijke evenementen en
ik heb met wethouders gesproken over onderwerpen die mijn leeftijdsgenoten en ik
belangrijk vinden. Op 31 december zwaai ik af. Word jij mijn opvolger?”
Taken kinderburgemeester
Als kinderburgemeester ben je heel het jaar 2023 actief in de Hoeksche Waard. Jij
kunt onderwerpen bespreekbaar maken bij de gemeente die voor jou en andere
kinderen belangrijk zijn. Daarnaast ben je aanwezig bij belangrijke gebeurtenissen
samen met burgemeester Aptroot en/of de wethouders. Denk aan herdenkingen, de
intocht van Sinterklaas en nog meer andere bijzondere momenten. Je hebt dus veelal
een ceremoniële rol.
Wie kan kinderburgemeester worden?
Zit je in groep 7, woon je in de Hoeksche Waard en vind je het leuk om jouw
leeftijdsgenoten te vertegenwoordigen in de gemeente? Dan kan je je aanmelden om
kinderburgemeester te worden.
Hoe word je kinderburgemeester?
Maak een leuk filmpje waarin je vertelt waarom je kinderburgemeester wilt worden.
Vertel daarin ook welke onderwerpen jij belangrijk vindt om met de gemeente te
bespreken. Jouw filmpje kun je tot en met donderdag 10 november mailen naar
kinderburgemeester@gemeentehw.nl.

Uit alle inzendingen worden door een selectiecommissie een aantal kinderen gekozen,
die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek met burgemeester Aptroot.
Na deze gesprekken wordt de keuze gemaakt wie de kinderen in de Hoeksche Waard
van 1 januari tot en met 31 december 2023 vertegenwoordigt als
kinderburgemeester.
Jong HW Denkt Mee
Kinderen en jongeren zijn van groot belang voor de Hoeksche Waard. Zij zijn onze
toekomst. Gemeente Hoeksche Waard vindt het dan ook belangrijk om met hen in
gesprek te gaan over hun wensen en behoeften voor de toekomst van de Hoeksche
Waard. Daarom heeft de gemeente het jongerenparticipatietraject Jong HW Denkt
Mee. De kinderburgemeester is, net als de jongerenraad, een onderdeel van dit
programma.

Uitnodiging bijeenkomst Sport- en beweegnota Hoeksche Waard
Zoveel mogelijk bewoners van de Hoeksche Waard laten sporten en bewegen. Dat wil
gemeente Hoeksche Waard realiseren met het nieuwe beleid dat zal worden
beschreven in de nota Sport en bewegen. We bedenken graag samen met u hoe we
dat kunnen bereiken.
Bijeenkomst op donderdag 17 november
Op donderdag 17 november organiseren we in samenwerking met de Sportraad
Hoeksche Waard, Hoeksche Waard Actief en Welzijn Hoeksche Waard een bijeenkomst
voor bewoners, verenigingen, ondernemers en organisaties die mee willen denken
over dit onderwerp. We vinden het fijn als u daarbij aan wilt sluiten. U bent vanaf
19.00 uur welkom in gemeentehuis Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6).
Nota Sport en bewegen
Uw kennis en ervaring is voor ons belangrijk om tot de nota Sport en bewegen te
komen. In deze nota komen de gezamenlijke ambities en uitgangspunten te staan die
het sporten en bewegen binnen Hoeksche Waard kunnen bevorderen. We vragen u
om ideeën en kansen hiervoor. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:
• Wat is er nodig om de openbare ruimte zo inrichten dat deze aantrekkelijk wordt
om te bewegen?
• Wat vindt u belangrijk voor het bewegingsonderwijs op scholen?

• Hoe zorgen we ervoor dat kinderen van ouders met een minimum inkomen kunnen
sporten?
• Heeft u ideeën om sporttalenten te ondersteunen die hun droom waar willen
maken?
• Op welke manier kunnen we ouderen langer in beweging houden en mee laten
doen?
Tijdens de bijeenkomst gaan we dus in gesprek over algemene zaken en ideeën die
het sporten en bewegen in de Hoeksche Waard kunnen bevorderen. Het gaat deze
avond niet om specifieke voorzieningen of wensen voor een bepaalde locatie of
zaken die een sportclub geregeld wil hebben.
We horen graag of u komt
U kunt zich tot en met dinsdag 15 november aanmelden voor de bijeenkomst via
teamparticipatieenleefbaarheid@gemeentehw.nl.
Heeft u vragen over deze uitnodiging of de bijeenkomst?
Neem contact op met Inge Wolters. Zij is te bereiken via telefoonnummer 088 – 647
36 58 of via e-mail inge.wolters@gemeentehw.nl.

Kwadraad maatschappelijk werk start met ‘Houd me vast’ cursus
Ook dit jaar wordt in de Hoeksche Waard de ‘Houd me Vast’ cursus aangeboden. Deze
cursus helpt u uw partnerrelatie te verbeteren. U vermindert ruzies en krijgt meer
begrip voor elkaar. Door het volgen van de cursus ontstaat bij de meeste deelnemers
een betere emotionele verbinding. U leert anders te kijken naar patronen binnen uw
relatie en leert negatieve patronen te stoppen, door de onderliggende emoties en
behoeftes te herkennen. Hiermee komt er meer aandacht voor elkaar en voor de
liefde.
Wanneer en hoe vaak?
De ‘Houd me vast’ cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur, onder leiding van 2
gecertifceerde Emotionally Focuses Therapy (EFT)-trainers. De cursus start op
vrijdagochtend 4 november van 9.00 tot 11.00 uur. Graag voor vrijdag 21oktober

aanmelden. De 8 bijeenkomsten vinden om de week plaats. Als de maatregelen dit
toelaten is de cursus fysiek op het gemeentehuis in Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat
6). Kan het niet fysiek, dan online.
Kosten
De cursus wordt gesubsidieerd door de gemeente. In de cursus gaat u actief aan de
slag met het gelijknamige lees- en werkboek. Deze kosten bedragen 49 euro per
koppel. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Nora Buijs
via e-mailadres n.buijs@kwadraad.nl of via telefoonnummer 06 - 40 29 51 64 of met
Adrie Verbaan via e-mailadres a.verbaan@kwadraad.nl of via telefoonnummer
06 - 40 74 61 59.

Je ziet het niet, maar het is er wel

Houtkachel of open haard

Wanneer je in huis je houtkachel, pelletkachel of open haard aansteekt, ontstaat er

8 manieren om minder geur- en rookoverlast te veroorzaken. Je kunt

veroorzaken luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van jezelf en
anderen in je omgeving opleveren. Ook wanneer je de rook niet meer ziet. Wil je toch
de kachel of open haard aansteken? Met deze tips kun je de uitstoot van schadelijke
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Kijk eerst op Stookwijzer.nu
Plaatselijk kan de luchtvervuiling
bij windstil weer hoog oplopen.
Bij windstil of mistig weer kun je de
houtkachel, pelletkachel of open haard
dus beter uitlaten. Denk aan je buren
en kijk altijd op Stookwijzer.nu
voordat je gaat stoken. Stook niet bij
een stookalert.

Wist je dat…
• één op de drie Nederlanders last
heeft van houtstook?
• blootstelling aan houtrook
directe klachten van de luchtwegen
kan geven zoals hoesten en
benauwdheid?
• rook via roosters en ramen bij de
buren kan binnendringen?
• je overlast kunt verminderen door
de manier waarop je hout stookt?

Ervaar jij overlast?
Ga altijd eerst in gesprek met de
stoker(s). De meeste mensen zijn bereid
om hun stookgedrag aan te passen.
Bijvoorbeeld door de houtkachel minder
vaak aan te doen. Lukt dat niet,
dien dan een klacht in bij je gemeente,
Omgevingsdienst, GGD of via
Stookwijzer.nu.

“Ik doe veel om overlast door
houtstook te voorkomen”
Rob Groen heeft een houtkachel in
de woonkamer. Die gebruikt hij
vooral voor de sfeer.
Hij kent de gevolgen: “Het is niet
goed voor de lucht die we inademen.

belangrijk dat mijn gezin en ik schone
lucht inademen. En ook de buren.”
Daarom stookt hij bewust.

“Als we de kachel willen gebruiken,
kijken we bij ons thuis eerst naar
het weer. Regent ‘t of is het mistig?
Dan stook ik niet. En ook niet als het
windstil is.
Vervolgens kijk ik op Stookwijzer.nu.
Die kijkt ook naar luchtkwaliteit.”
Dat Rob op de weersomstandigheden
let heeft resultaat. “Sinds ik de
Stookwijzer gebruik, stook ik de kachel
de helft minder,” zegt Rob.

Foto: Rens Plaschek

Wil je meer informatie over de gevolgen van hout stoken voor het milieu en de gezondheid van jezelf en je omgeving?
Check dan de website van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal: milieucentraal.nl/stooktips

Raadpleeg eerst Stookwijzer.nu.
Laat de houtkachel, pelletkachel of open
haard uit bij windstil of mistig weer.
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Stook geen geïmpregneerd
of geverfd hout.

Volg de instructies bij
de kachel of haard voor
het aansteken van het vuur.
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Laat de schoorsteen minstens één
keer per jaar goed vegen. Je voorkomt
hiermee schoorsteenbrand.

7
open
dicht

Stook alleen droog hout.

Houd ventilatieroosters
tijdens het stoken open.
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Zorg voor volledige luchttoevoer.
Laat het hout dus niet smoren én
laat een houtvuur vanzelf uitbranden.

8
Controleer regelmatig of je goed stookt: een
goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen
en er komt bijna geen rook uit de schoorsteen.

Opfriscursus Autorijden voor Senioren
Donderdag 27 oktober organiseert Veilig Verkeer Nederland, samen met de Regionale
Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) en gemeente Hoeksche Waard een
Opfriscursus Rijvaardigheid voor senioren.
Deze cursus is bedoeld voor senioren om aan hen verkeerstheoriekennis aan te rijken,
maar ook om te zien of de door hen ontwikkelde eigen rijstijl veilig is. Hier worden dan
persoonlijke adviezen gegeven om de rijvaardigheid te bevorderen en zolang mogelijk
mobiel te blijven. Ook is er een reactietest en wordt er een oogmeting aangeboden.
Opfriscursus Rijvaardigheid Senioren
Wanneer		
donderdag 27 oktober
Waar			
kantine van voetbalvereniging SHO, Langeweg 18,
			
3262 LE Oud-Beijerland
Duur van de cursus
Ochtendsessie 8.45 tot 12.15 uur of middagsessie
			
13.00 tot 16.30 uur
Wat houdt de cursus in?
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de verkeerstheorie. Nieuwe
verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen zoals ‘het nieuwe rijden’ krijgen
volop de aandacht. Bovendien wordt een oog- en reactietest afgenomen door ervaren
specialisten op hun eigen vakgebied.

Met een speciaal opgeleide ritbegeleider maakt u in uw eigen auto of brommobiel
een rijvaardigheidsrit van ongeveer 35 minuten. Na afloop van de rit krijgt u een
ritverslag met persoonlijke adviezen waarmee u de (vaak ongemerkt) ingeslopen
fouten in uw rijgedrag en uw routine kan verbeteren.
Voor wie is deze cursus bestemd
Iedere belangstellende ouder dan 65 jaar die in het bezit is van een geldig rijbewijs,
auto of brommobiel en woonachtig is in de Hoeksche Waard.
Inschrijven
U kunt u aanmelden bij de heer H. Mölman van Veilig Verkeer Nederland via
telefoonnummer 078 – 674 32 85 of via e-mail h.molman@xs4all.nl. Bij geen gehoor
kunt u een boodschap achterlaten. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief.
Kosten
De eigen bijdrage is 15 euro welke u dient te betalen bij aanvang van de cursus.
Gezien de verwachtte belangstelling voor deze cursus is het van belang dat u zich
tijdig opgeeft. Opgeven kan uiterlijk tot donderdag 20 oktober.

Militaire oefening woensdag 12 oktober
Op woensdag 12 oktober traint een Chinook transporthelikopter van het Defensie
Helikopter Commando (DHC), onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht, samen met
11 Luchtmobiele Brigade onder andere in Hoeksche Waard. Een onderdeel van de
training is het vervoeren van externe ladingen door de lucht en het verplaatsen van
grondtroepen. De vliegbewegingen vinden plaats tussen 11.30 en 16.00 uur.
Slingery
‘Slingery’ staat voor het vervoeren van externe ladingen door de lucht om eenheden
in moeilijk bereikbaar (missie) gebied te voorzien van materieel en bevoorrading. De
zogenoemde ‘underslung’-ladingen, zoals terreinvoertuigen of netladingen, worden
onder een helikopter vastgemaakt en getransporteerd. Deze manier van
transporteren vraagt veel voorbereiding en coördinatie tussen de verschillende
eenheden en wordt daarom regelmatig beoefend.
Informatie en meldingen vliegbewegingen
Defensie bereidt militaire oefeningen graag zorgvuldig voor, ook militaire vluchten.
Dat is belangrijk voor alle vliegende eenheden van de Koninklijke Luchtmacht, maar
ook voor de omgevingen waarin Defensie oefent. Vliegbewegingen worden zoveel
mogelijk gespreid over de diverse oefengebieden in Nederland. Daarnaast nemen ze
deel aan oefeningen in het buitenland om het geluid en de belasting voor
leefomgevingen te spreiden. Operationele en weersomstandigheden kunnen ervoor
zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Ervaart u overlast
Meld dit dan via het online klachtenformulier. Op Luchtmacht/vliegbewegingen.nl
leest u meer informatie over vliegbewegingen en oefeningen. Volg de actuele
vliegbewegingen over helikopters ook via twitter: @dhcluchtmacht of
@Kon_Luchtmacht.

Meld u aan voor inspirerende Duurzaamheidsdag voor ondernemers
Vrijdag 18 november, tijdens de landelijke Dag van de Ondernemer, is de jaarlijkse
Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard voor ondernemers. De dag is uitgesplitst in
2 programmadelen: een inspiratietour langs 3 duurzame Hoeksche Waardse
ondernemers en een gezamenlijk programma met gastspreker Helga van Leur,
ambassadeur in weer(extremen), klimaat(verandering), duurzaamheid en gedrag.
Aansluitend is er een netwerkborrel met een drankje en hapje eten. Bent u (startende)
ondernemer in de Hoeksche Waard? Mis het niet! Meldt u zich snel aan via de website
van de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard: www.o-hw.nl.
Inspiratietour langs duurzame Hoeksche Waardse ondernemers
In de middag start de inspiratietour die naar 3 duurzame ondernemers in de Hoeksche
Waard gaat. De duurzame waterstofbus van Connexxion gaat op bezoek bij Jachthaven
Strijensas en het aangrenzende restaurant De Batterij en van daaruit door naar
Inspiratiepunt Foodlab Hoeksche Hoeve waar de Hoeksche Chips gemaakt worden.
Deze 3 ondernemers delen hun ervaringen met duurzaam ondernemen en met elkaar
wisselen deelnemers van gedachten over hoe we met ons eigen handelen een bijdrage
kunnen leveren aan een duurzame toekomst. De tour eindigt bij Rabobank ZuidHollandse Eilanden in Heinenoord, waar het gezamenlijke programma start.
Inspiratiebijeenkomst met gastspreker
Helga van Leur en netwerkborrel
Bij de Rabobank neemt duurzaamheidsambassadeur en meteoroloog Helga van Leur
de aanwezigen mee in het weer en de extremen van tegenwoordig en hoe dit zich

vertaalt in ons gedrag en handelen. Het thema dit
jaar is: ‘Duurzaam doen met oog op de toekomst;
hoe kun je met je eigen gedrag en handelen een
bijdrage leveren?’.
Harry van Waveren, wethouder Duurzaamheid
opent de dag. Paul Boogaard, wethouder
Economie , en Mark Stoopman, voorzitter
commissie Duurzaamheid van
Ondernemersvereniging Hoeksche Waard,
sluiten het programma af. Daarna wordt er met
een drankje en hapje eten nagepraat tijdens de netwerkborrel.
Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.o-hw.nl. Deelname is gratis
en u hoeft geen lid te zijn van OHW. Aanmelden is mogelijk voor een van de
programmadelen (de inspiratietour of de inspiratiebijeenkomst met Helga van Leur)
óf voor beide.
Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard (DDHW) voor ondernemers is een samenwerking van
Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, Energieke Regio Hoeksche Waard, Rabobank
Zuid-Hollandse Eilanden, provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Oud-Beijerland
Tijdelijke crisisnoodopvang in De Lindenhoeve in Oud-Beijerland
Binnen enkele weken wordt in Oud-Beijerland een tijdelijke crisisnoodopvang voor
vluchtelingen geopend in het gebouw van sociaal-cultureel centrum De Lindenhoeve
aan het Laningpad. Het gaat om opvang van maximaal 100 vluchtelingen tot 31
december 2022.
Het Rijk heeft een dringende oproep gedaan om tijdelijke hulp te bieden bij de opvang
van vluchtelingen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom op dit moment
niet aan. Daardoor zijn er vaak geen slaapplaatsen meer voor asielzoekers. In het hele
land wordt gewerkt aan hulp. Gemeente Hoeksche Waard levert hier, net als andere
gemeenten in de regio, op deze manier een bijdrage aan.

Informatie en nieuwsbrief
Op onze website www.gemeentehw.nl/crisisnoodopvang is meer informatie te vinden,
onder andere een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Deze lijst wordt steeds
aangevuld. Ook kunnen omwonenden en andere belangstellenden zich op de website
aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief houden we
belangstellenden op de hoogte van de stand van zaken en allerlei ontwikkelingen in en
rondom de crisisnoodopvang.
Heeft u nog vragen of wilt u weten hoe u kunt helpen?
Dan kunt u terecht bij het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer
088 – 647 36 47 of via e-mail crisisnoodopvangobl@gemeentehw.nl.

Afspraken over de locatie
Het beheer, de beveiliging van en de begeleiding bij de crisisopvanglocatie komen in
handen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De gemeente maakt daar afspraken
over met de veiligheidsregio.

Westmaas
GeWild Groen: een groene stapsteen voor de biodiversiteit
Harry van Waveren, wethouder duurzaamheid en openbare ruimte, onthulde woensdag
5 oktober in Westmaas in het parkje aan de Johannes Kolfstraat het eerste
informatiebord GeWild Groen. Hij gaf daarmee het startsein voor de werkzaamheden
die later deze maand beginnen. Delen van het parkje worden, als onderdeel van een
proefproject, met bloemrijk gras ingezaaid. Daarmee wordt het parkje een groene
stapsteen voor kleine dieren en insecten.
Harry van Waveren ‘Wij willen ervaring opdoen met een vorm van beheer die de
biodiversiteit vooruit helpt en hebben daarom een aantal proefgebieden uitgekozen. In
deze stukjes openbaar groen gaan we grasvelden deels anders inrichten met bloemrijk
grasland. In andere stukken zetten we inheemse planten en struiken neer. Dat zijn
struiken en planten die van nature in ons gebied voorkomen. Hier is het groen straks
wat wilder. Dat zal soms best even wennen zijn. Voor de biodiversiteit is het erg
belangrijk, dat wildere groen. Gazons zien er misschien nu strak groen uit, maar zijn voor
dieren een groene woestijn. Ze kunnen daar geen eten en geen beschutting vinden.’

Op deze plek in Westmaas is het groen GeWild. Het parkje ligt aan de
Negentienmorgenvliet en is straks een belangrijke groenblauwe schakel tussen
natuurgebied en bebouwing. Het natuurgebied is onderdeel van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN), de afstand naar het andere natuurgebied is voor veel kleine dieren nu
nog te groot om te overbruggen. Dankzij het opnieuw ingerichte parkje in Westmaas
kunnen kleine dieren makkelijker naar andere groene plekken reizen. Al die wilde
kruiden en bloemen trekken straks bijen, vogels en vlinders aan. Dat is goed nieuws voor
de biodiversiteit. Uiteraard blijft er, ook in het parkje in Westmaas, voor kleine en grote
mensen meer dan genoeg ruimte over om te voetballen, te picknicken of te rennen.
De plekken die deel uitmaken van de pilot, kunt u straks herkennen aan het houten
bordje met het GeWild Groen logo erop. Op alle bordjes is een QR code te vinden. Als u
die scant, komt u op een webpagina terecht met daarop meer informatie over GeWild
Groen en de proef met ander beheer.
Meer informatie kunt u vinden op www.gemeentehw.nl/gewild-groen.

Zuid-Beijerland
Fiets- en e-bike informatiedag Zuid-Beijerland
Veilig Verkeer Nederland organiseert samen de Regionale Projectgroep
Verkeersveiligheid (RPV) Hoeksche Waard ‘Fiets- en e-bike Informatiedag’ voor senioren
op woensdag 19 oktober in Zuid-Beijerland. Tijdens een ochtend of middag worden de
verkeersregels en -borden voor fietsers besproken, krijgt u informatie waar u op moet
letten bij het berijden van een e-bike en de behendigheid met de fiets kan getraind
worden. Per dagdeel is er plaats voor 15 deelnemers.
Verkeersregels en behendigheid
De verkeersregels wijzigen regelmatig en het wordt steeds drukker, ook op de
fietspaden. Dat vraagt om goede kennis van de verkeersregels en een goede beheersing
van de fiets. Tijdens de ochtend of middag krijgt u de actuele verkeersregels voor
fietsers gepresenteerd en kunt u uw behendigheid met de fiets of e-bike trainen op een
parcours. Ervaren begeleiders van Veilig Verkeer Nederland helpen u daarbij en geven u
tips over het gebruik van de fiets en e-bike.
Fietscontrole en FietsFit
Er is de gelegenheid om uw fiets te laten controleren op kleine gebreken. Tevens
proberen we een sportcoach te laten komen die vertelt over veilig en fit blijven fietsen.
U ontvangt ook Fietsfit-oefeningen waarmee u onder andere uw balans en coördinatie
kunt trainen, oefeningen specifiek gericht op fietsen.

Proefrondje e-bike
Voor degenen die overwegen een e-bike aan te schaffen is Peter Fortuin Rijwielen
aanwezig met verschillende modellen e-bikes. U kunt een proefrondje maken en
informatie inwinnen.
Er wordt gezorgd voor koffie en thee. U komt met u eigen fiets of e-bike naar de
informatiedag en u bent in het bezit van een WA verzekering.
Waar en wanneer
De informatiedag vindt plaats op woensdag 19 oktober bij De Eendrachtshoeve
(Tuinweg 3) in Zuid-Beijerland. In de ochtend start groep 1 van 9.45 uur tot 12.15 uur en
in de middag groep 2 van 13.15 uur tot 15.30 uur.
Meld u zo snel mogelijk aan,
want vol is vol
U kunt u aanmelden bij de heer
H. Mölman van Veilig Verkeer
Nederland via telefoonnummer
078 – 674 32 85 of via e-mail
h.molman@xs4all.nl. Zet in de mail
uw naam, adres en telefoonnummer.

Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen

De stukken kunnen op verzoek per e-mail naar u worden
verzonden. Voor meer informatie kunt u, tenzij anders
vermeld, contact opnemen met gemeente Hoeksche
Waard via telefoonnummer 14 0186. Meer informatie
vindt u op www.gemeentehw.nl en op
www.overuwbuurt.overheid.nl.
Via deze laatstgenoemde website kunt u zich abonneren
op de digitale verzending van de bekendmakingen en
besluiten uit een zelf aangegeven gebied. U kunt via de
website ook de ‘Over uw buurt’ app downloaden.
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

04-10-2022

Piershil
04-10-2022

Exploitatievergunning voor cafetaria 't
Centrum/café de Pitbox aan de Voorstraat 18
in Piershil.

04-10-2022

Ontheffing van het sluitingsuur tot 3.00 uur
voor de vrijdag- en de zaterdagnacht voor
cafetaria 't Centrum/café de Pitbox aan de
Voorstraat 18 in Piershil.

Zuid-Beijerland
03-10-2022

Vergunning voor het houden van een collecte
ten behoeve van Stichting House4Srilanka
door verkoop van peren en jam vanuit een
kraam op dinsdag 18 oktober 2022 en
dinsdag 25 oktober 2022 ter hoogte van het
winkelcentrum in Zuid-Beijerland.

03-10-2022

Tijdelijke vergunning voor het innemen van
een standplaats voor de verkoop van peren en
jam op dinsdag 18 oktober 2022 en dinsdag
25 oktober 2022 van 8.00 uur tot 13.00 uur ter
hoogte van het winkelcentrum in
Zuid-Beijerland.

Zakelijke inhoud

Goudswaard
04-10-2022

Het verbouwen van de woning - Burgemeester
Vrieslaan 37 in Goudswaard. (Z/22/169802)

Klaaswaal
30-09-2022

Het bouwen van een bewaarloods - Smitsweg 3
in Klaaswaal. (Z/22/169453)

06-10-2022

Het plaatsen van zonnepanelen op een
eigen damwand. - Bommelskoussedijk 68 in
Klaaswaal. (Z/22/170197)

04-10-2022

Het wijzigen van de bestemming - Burg.
de Zeeuwstraat 127 in Numansdorp.
(Z/22/169651)
Het plaatsen van zonnepanelen Middelsluissedijk WZ 61 in Numansdorp.
(Z/22/169919)

Oud-Beijerland
Het verbouwen en verduurzamen van een
woning - Oostdijk 73 in Oud-Beijerland.
(Z/22/169534)

04-10-2022

Het bouwen van een nieuwe bewaarplaats met
machineberging - Vuurbaken 2 in
Oud-Beijerland. (Z/22/169882)

06-10-2022

Verzonden d.d.

04-10-2022

’s-Gravendeel

04-10-2022

Verzonden d.d.

Het realiseren van een opbouw - Chopinplein
35 in Oud-Beijerland. (Z/22/170234)

03-10-2022

Het vervangen van een schuur - Polderdijk 27 in
Maasdam. (Z/22/145624)

04-10-2022

Het vellen van een boom - nabij de Reigerstraat
en de Smient in Piershil. (Z/22/165323)

06-10-2022

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

Datum collecte

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

Zuid-Beijerland

Verleende APV vergunningen/ontheffingen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland
03-10-2022

Vergunning voor het innemen van een
standplaats voor de verkoop van vis en
aanverwante producten in de periode van 4
oktober 2022 tot en met 2 oktober 2032 op
de dinsdagen van 9.00 tot 17.30 uur en op de
zaterdagen van 9.00 uur tot 14.30 uur aan de
Mariniersweg (Beijerse Hof) in Oud-Beijerland.

04-10-2022

Huis aan huisverkoop van kerststukjes door
Roparun Runningteam 222 in de periode van 6
december 2022 tot en met 10 december 2022
in de kern Oud-Beijerland.

Het verwijderen van asbest en het slopen van
een woning en een schuur - Hallinxweg 2 in
Numansdorp. (Z/22/170111)

Alcoholwetvergunning voor cafetaria 't
Centrum/café de Pitbox aan de Voorstraat 18
in Piershil.

Naam organisatie

Piershil
17-10-2022 t/m
22-10-2022

19-10-2022

05-10-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Hazelaarstraat 14
in Oud-Beijerland. (Z/22/170001)

Piershil
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor diverse
gelegenheden op:
• 8 en 15 oktober 2022 van
12.00 uur tot 17.30 uur;
• 25 november 2022 van
18.00 uur tot 22.00 uur;
• 17 december 2022 van
12.00 uur tot 17.30 uur;
• 23 december 2022 van
12.00 uur tot 21.00 uur;
• 24 december 2022 van
12.00 uur tot 17.30 uur aan de
Oost-Voorstraat 4-6 in Oud-Beijerland

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Strijen

06-10-2022

Zakelijke inhoud

Piershil
04-10-2022

Puttershoek

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Narcisstraat 21 in
's-Gravendeel. (Z/22/169928)

Numansdorp
Aanwezigheidsvergunning voor het hebben van
twee kansspelautomaten aan café de Pitbox
aan de Voorstraat 18 in Piershil.

Oud-Beijerland

Zakelijke inhoud

Het bouwen van een nieuwe schuur - Karel
Doormanstraat 72 in Oud-Beijerland.
(Z/22/152752)

05-10-2022

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

Het vestigen van dansschool Dancingwise
- L.J. Costerstraat 7 in Oud-Beijerland.
(Z/22/169949)

Piershil
07-10-2022

Aanwezigheidsvergunning voor het hebben
van twee kansspelautomaten aan eetcafé het
nieuwe jagertje aan de Stougjesdijk 197 in
Mijnsheerenland.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Oud-Beijerland
03-10-2022

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Maasdam
30-09-2022

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.

Mijnsheerenland

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Piershil

03-10-2022

05-10-2022

Besluiten

Wet op de Kansspelen

Numansdorp
03-10-2022

Vergunning voor de verkoop van
consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31
december 2022 aan de Aston Martinlaan 24 in
Oud-Beijerland.

Stichting Kinderboerderij in Piershil.

Christelijke Muziekvereniging Crescendo huis
aan huisverkoop van oliebollen in
Zuid-Beijerland.

04-10-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Oud
Piershilseweg 4 a in Piershil. (Z/22/169848)

Strijen
04-10-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Weelsedijk 8 in
Strijen. (Z/22/169780)

Bekendmaking vastgestelde
beleidsregels
Op 27 september 2022 heeft het college onderstaande
beleidsregels vastgesteld.
• Beleidsregels Pilot OV Minima Hoeksche Waard 2022;
• Beleidsregels Tegemoetkomingen Zorgkosten in de
Hoeksche Waard;
• Beleidsregels Meedoen Hoeksche Waard 2022;
Bovengenoemd besluiten zijn te raadplegen via de
website www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Openbare Ruimte
Gemeente Hoeksche Waard, 6 oktober 2022
gelet op
1. artikel 142 Wetboek van Strafvordering;
2. het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar;
3. de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene
wet bestuursrecht;
4. artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Hoeksche Waard 2020;
5. artikel 34 lid 2 van de Wet op de kansspelen;

•

•
•

•
besluit teammanager Handhaving Openbare Ruimte, de
heer B.M. Leenaerts, namens de burgemeester en het
college van burgemeester en wethouders van gemeente
Hoeksche Waard, elk voor zover zijn bevoegdheid daartoe
strekt, in mandaat:
• mevrouw T. Dorst, geboren op 25 juni 2001 te
Rotterdam;
1.

aan te wijzen als toezichthouder ingevolge:
•
de Wet op de kansspelen;
•
de Wet basisregistratie personen;
•
de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche
Waard 2020;
•
de Afvalstoffenverordening;
•
de Alcoholwet;
•
de Drank- en Horecaverordening;
•
de Winkeltijdenverordening;

2.

aan te wijzen als Buitengewoon
Opsporingsambtenaar (BOA) Openbare Ruimte en na
beëdiging tot BOA als zodanig te belasten met de
opsporing van de strafbare feiten als genoemd in:

A.

Domeinlijst I behorende bij de Beleidsregels
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (nummering
verwijst naar de van toepassing zijnde onderdelen
van de Domeinlijst):
•
01. Artikel 2.13 Activiteitenbesluit milieubeheer
juncto artikel 1a Wet op de economische
delicten;
•
02. Besluit lozen buiten inrichtingen juncto
artikel 10.2 Wet Milieubeheer juncto artikel 1a
Wet op de economische delicten;
•
06. Alcoholwet juncto artikel 1 Wet op de

economische delicten en de artikelen 45 en 45a
Alcoholwet;
08. Verordeningen en/of keuren voor zover
betrokkene daarvoor door het bevoegde
bestuursorgaan is aangewezen;
10. Visserijwet 1963 juncto artikel 1a Wet op de
economische delicten en artikel 55 Visserijwet;
11. Artikelen 2.3.6 Vuurwerkbesluit juncto
artikel 9.2.2.1 Wet milieubeheer juncto artikel 1a
Wet op de economische delicten;
13. Alleen voor stilstaand verkeer: artikel 5
Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990 (RVV).

Voor zover van toepassing ook voor rijdend verkeer: de
artikelen 4, 5, 6, 8, 10, 28, 57, 60 en 82 RVV, en artikel 62
RVV juncto bijlage I, hoofdstukken C (geslotenverklaring)
en D (rijrichting), RVV. Handhaving op het negeren van
een C- of D-bord is toegestaan in relatie tot de
leefbaarheid, waaronder het tegengaan van overlast door
sluipverkeer en het verbeteren van de leefbaarheid door
bepaalde gebieden af te sluiten voor (vracht)auto’s, zoals
de zogeheten milieuzones.
Digitaal handhaven is slechts mogelijk op overtreding van
het RVV en na instemming van het Openbaar Ministerie.
Een aanvraag tot instemming wordt getoetst aan de door
het Openbaar Ministerie hiertoe vastgestelde kaders. De
toepasselijke kaders zijn te vinden op.
www.om.nl/digitaalhandhavenRVV;
• 14. Artikelen 30 en 34 van de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;
• 15. Artikel 2.2 lid 1 onder g en h Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 1a Wet op de
economische delicten;
• 16. Artikel 13 Wet bodembescherming juncto artikel 1a
Wet op de economische delicten;
• 18. Artikelen 10.1 lid 1, 10.37 en 10.38 Wet
milieubeheer juncto artikel 1a Wet op de economische
delicten;
• 19. Titel VA van de Wet op de kansspelen;
• 21. Artikel 72, 73, 74, 82a en 82b Wet personenvervoer
2000;
• 22. Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 1a van de
Wet op de economische delicten met uitzondering van
de volgende situaties:

1)

het feit is begaan in samenhang met andere
economische feiten, of
2) het feit heeft betrekking op een inrichting in de zin
van de Wet milieubeheer;
• 24. Artikelen 175, 184, 184a, 185, 188, 199, 225, 231,
tweede lid, 239, 266 juncto 267, onder 2°, 350, 351,
351bis, 352, 416, 417bis, 424 t/m 429, 430a, 435 onder
4°, 437, 437bis, 437ter, 438, 443 ook voor zover het
gaat om overtreding van een noodverordening die of
een noodbevel dat verband houdt met het COVID-19virus, 447b tot en met 447e, 453 en 458 t/m 461
Wetboek van Strafrecht;
• 25. Winkeltijdenwet;
• 26. Woningwet juncto artikel 1a Wet op de
economische delicten met uitzondering van de
volgende situaties:
1) het feit is begaan in samenhang met andere
economische delicten;
2) het feit heeft betrekking op een inrichting in de zin
van de Wet milieubeheer, of
3) het feit heeft betrekking op overtreding van het
Bouwbesluit 2012 voor zover het de voor- schriften
inzake het verwijderen van asbest en de
aanwezigheid van asbestvezels of formaldehyde
betreft;
•
28. Zondagswet;
B. De Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche
Waard 2020;
3.

van de aanwijzing als toezichthouder op grond van
de Wet op de kansspelen mededeling te doen in de
Staatscourant;

4.

dit besluit in werking te laten treden op 6 oktober
2022;

5.

dit besluit bekend te maken in het Gemeenteblad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hoeksche Waard
namens dezen,
B.M. Leenaerts
teammanager Integrale Veiligheid | Vergunningen APV |
Handhaving Openbare Ruimte

Heinenoord
Ontwerpbestemmingsplan ’Kreekkade 1 Heinenoord’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard maakt bekend dat zij het
ontwerpbestemmingsplan ‘Kreekkade 1 Heinenoord’ met bijbehorende stukken ter
inzage legt.

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.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Met het bestemmingsplan wordt de bestaande bedrijfsbestemming van het perceel
Kreekkade 1 in Heinenoord gewijzigd in een woonbestemming. Hierdoor kunnen de
bestaande opstallen gebruikt worden voor het bewonen als burgerwoning

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 Kreekkade 1 Heinenoord’.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kreekkade 1 Heinenoord’ en alle bijlagen liggen met
ingang van donderdag 13 oktober 2022 tot en met woensdag 23 november 2022 ter
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
plannummer: NL.IMRO.1963.BPKreekkade1HND22-ON01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak dan een afspraak met mevrouw
M.E.M. Morlog-Criellaard bereikbaar via telefoonnummer 088 - 647 19 15 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of heeft u vragen? Neem dan contact
op met mevrouw M.E.M. Morlog-Criellaard bereikbaar via telefoonnummer
088 - 647 19 15 of via e-mail ro@gemeentehw.nl.

Realisatie gehandicaptenparkeerplaats Oranjestraat in Heinenoord
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft het volgende besloten:
Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken tegenover de woning
aan de Oranjestraat 5 in Heinenoord.

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.

Oud-Beijerland
Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen gemeente
Hoeksche Waard
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat na onderzoek is gebleken dat
onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in de
basisregistratie personen staat ingeschreven.
Het college heeft besloten deze persoon uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen
van de gemeente Hoeksche Waard en te registreren in de landelijke Registratie NietIngezetenen (RNI) met een onbekend adres.
Naam

Plaats

Datum uitschrijving

J.A.J. Lips

Oud-Beijerland

27-07-2022

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, Postbus
2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

• 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.

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);

Puttershoek
Bekendmaking Wet Milieubeheer
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge de Wet
milieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel 10.52, het volgende bekend.
In de afgelopen periode is een kennisgeving van het daarbij aangegeven besluit
ingediend op:
• 28 september 2022 door Joop Rodenburg Sloopwerken en Puinrecycling B.V. artikel
4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en sloopafval” voor het plaatsen van een mobiele
puinbreker op een locatie aan de Blaaksedijk West 23 in Puttershoek.

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

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 17 oktober 2022 tot en met 16
januari 2023, gedurende maximaal 3 werkdagen van 7.00 uur tot 19.00 uur.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen telefonisch inlichtingen worden ingewonnen
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 078 – 770 85 85. De
directeur vestigt er de aandacht op dat deze kennisgeving uitsluitend een informatief
karakter heeft.

