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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?

Adviseur Publiekszaken

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!

(32-36 uur)

Bestuurssecretaresse
burgemeester

Beheerder/
werkvoorbereider openbare
verlichting

Senior Financieel adviseur
met aandachtsgebied ﬁscaal

(36 uur)

(36 uur)

(32-36 uur)

Beheer riolering

Strategisch adviseur inkoop

Beleidsmedewerker Verkeer

Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening

(36 uur)

Stages
Meewerk- en/of
afstudeerstage
Bouwkunde

(36 uur)

(36 uur)

(36 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard?
Aanmelden digitale nieuwsbrief crisisnoodopvang
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de crisisnoodopvang in
Oud-Beijerland, versturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief. Zodra er
nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, delen we die via deze nieuwsbrief.

Wilt u zich aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief? Dat kan via onze website
www.gemeentehw.nl/crisisnoodopvang.

Speel de gratis game HackShield in de bieb en spoor nepnieuws op
Je kan heel veel doen op internet, zowel goede als slechte dingen. Maar hoe weet je
of iets goed of slecht is? Dat is soms best moeilijk. Zo moeilijk dat zelfs volwassenen
het niet altijd weten. Spelenderwijs digitaal weerbaar worden, dat is de bedoeling van
het interactieve spel HackShield in de Bieb: een nieuwe AR (augmented reality) game
voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Samen met hoofdpersoon Lux leren jonge spelers
misleidende informatie (desinformatie) herkennen en omgaan met nepnieuws. De
spelers van de game zijn Cyber Agents die Lux gaan helpen. Met opdrachten op een
tablet gaan kinderen in kleine groepjes de bibliotheek in, op zoek naar antwoorden.

Als ieder groepje (binnen de tijd) de goede antwoorden weet in te vullen, zal de
bibliotheek gered zijn van desinformatie.
De game wordt gespeeld op maandag 24 oktober van 13.00 tot 14.00 uur in de
Campus van de bibliotheekvestiging in Numansdorp, Bernhardstraat 25. Toegang is
gratis. Meer informatie en aanmelden vind je via
www.bibliotheekhoekschewaard.nl/actueel/agenda.
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Helga van Leur: duurzaamheidsambassadeur en meteoroloog

er

“Ons leven en het weer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; zonder zon,
wolken, wind en water is er geen leven.
Niets is tot in de details voorspelbaar.
Dat is tegelijkertijd ook de uitdaging.
En zoals de mens eigen is, willen wij
ook weten wat de toekomst brengt.
Met alle snelle veranderingen die
wereldwijd plaatsvinden, hebben
mensen en bedrijven behoefte aan
controle. Door bewust te worden van
onze omgeving en ons gedrag, kunnen
we onze eigen toekomst beïnvloeden!
Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord met een balans tussen ‘People, Planet, Profit… én Passie’. Hoe krijgen wij
ons brein zover dat wij er ook naar willen handelen? Niet omdat het moet, maar
vooral omdat het kan!”

Duurzaamheidsdag
Hoeksche Waard
voor ondernemers

Duurzaam doen met oog op de toekomst;

hoe kun je met je eigen gedrag en handelen een bijdrage leveren?
Programma, deel A

Inspiratietour langs duurzame Hoeksche Waardse ondernemers
13.45 uur Verzamelen inspiratietour bij Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden
14.00 uur Start tour met de waterstofbus van Connexxion met dagvoorzitter Pim Verhage
14.30 uur Bezoek Jachthaven Strijensas en restaurant De Batterij
15.30 uur Vertrek tour naar de volgende ondernemer
16.00 uur Bezoek Foodlablocatie Hoeksche Chips
16.45 uur Vertrek tour naar Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden
17.15 uur Aankomst Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden

Helga is ambassadeur in weer(extremen), klimaat(verandering), duurzaamheid
en gedrag. Ze weet passievol deze onderwerpen begrijpelijk en tastbaar te maken,
de urgentie over te brengen en bovenal te inspireren op wat je als mens én als
ondernemer morgen kan doen!

Tijdens de tour en bij de ontvangst voor deel B wordt er voor wat te eten en drinken gezorgd.

Programma, deel B

Inspiratiebijeenkomst met spreker Helga van Leur
17.00 uur Inloop en ontvangst bij Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden
17.30 uur Aftrap inspiratiebijeenkomst door wethouder Harry van Waveren
(Duurzaamheid) met dagvoorzitter Pim Verhage
18.00 uur Spreker Helga van Leur
19.00 uur Afsluiting door wethouder Paul Boogaard (Economie) en
Mark Stoopman (voorzitter commissie Duurzaamheid OHW)
19.15 uur Napraten, hapje eten en een drankje
20.30 uur Einde

Wanneer

op de ‘Dag van de Ondernemer’ vrijdag 18 november 2022
• van 13.45 - 17.15 uur (deel A)
• van 17.00 - 20.30 uur (deel B)

Waar

Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, Reedijk 8 in Heinenoord

Nieuwsgierig? Kom ook!
Meld je aan op: www.o-hw.nl. Je kan deelnemen aan 1 programmadeel
(de inspiratietour of de inspiratiebijeenkomst) óf aan beide!
Let op: er kunnen maximaal 40 deelnemers mee met de inspiratietour, dus wees er snel
bij met aanmelden! Om verzekerd te zijn van een plekje, meld je je ook snel aan voor de
samenkomst met spreker Helga van Leur en de aansluitende netwerkborrel natuurlijk.

Een samenwerking van:

Vrijwilligers gezocht voor signalerende huisbezoeken
In de Hoeksche Waard woont een grote groep inwoners van 75 jaar en ouder. De
gemeente wil graag weten wat zij nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig thuis
te wonen en sociaal actief te zijn. Daarover gaan vrijwilligers met hen in gesprek
tijdens signalerende huisbezoeken. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die, namens de
gemeente, deze bezoeken willen aﬂeggen.
Gespreksonderwerpen
Tijdens de bezoeken worden onderwerpen besproken die ouderen belangrijk vinden.
Ze bepalen daarmee zelf de inhoud van het gesprek. Daarnaast kaart de vrijwilliger
ook onderwerpen aan. Zo worden er vragen gesteld over thema’s zoals wonen,
leefomgeving, welzijn en gezondheid. De uitkomsten van die gesprekken koppelen de
vrijwilligers terug aan de ouderenadviseur. Deze pakt, indien nodig, eventuele
signalen op in overleg met de oudere.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die:
• Goed kunnen luisteren.
• Inlevingsvermogen hebben.
• Geduldig zijn.
• Kunnen signaleren.
• Leergierig zijn en openstaan voor scholing.
• Privacy respecteren.
• Zich aan afspraken houden.
• Digitaal vaardig zijn.
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Wegwijs!

• 5 bezoeken per maand kunnen doen (tijd en dag zelf te bepalen).
Naast 5 bezoeken per maand komen de vrijwilligers ook 1x per maand samen om
kennis en ervaring uit te wisselen. Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten is er ook
aandacht voor deskundigheidsbevordering en worden gastsprekers uitgenodigd.
Bent u de vrijwilliger die we zoeken?
Neem dan vóór maandag 31 oktober contact met ons op. Geef hierbij aan naar welk
werkgebied uw belangstelling uitgaat: voormalige gemeenten Korendijk/Cromstrijen,
voormalige gemeenten Binnenmaas/Strijen of voormalige gemeente Oud-Beijerland.
U kunt zich aanmelden bij:
• Karin van der Schee, ouderenadviseur
Telefoon: 088 – 647 19 71 of e-mail: karin.vanderschee@gemeentehw.nl
• Magdaleen Rietveld, ouderenadviseur
Telefoon: 088 – 647 16 28 of e-mail: magdaleen.rietveld@gemeentehw.nl
Na uw aanmelding nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. De
kennismakingsgesprekken vinden plaats in week 45 en 46 (tussen maandag 7 en
vrijdag 18 november).
Voordat u aan de slag gaat als vrijwilliger vindt een 2-daagse training plaats. Deze
training staat gepland op woensdag 30 november en woensdag 7 december van
8.45 tot 13.00 uur.

Houd uw brievenbus volgende week in de gaten!
Dan valt het najaarsnummer van het seniorenmagazine 'Wegwijs' weer op de deurmat van alle 70-plussers in de Hoeksche Waard.
In deze Wegwijs leest u over het belang van een levenstestament zodat, wanneer u dat zelf niet meer kan, de dingen worden opgepakt
zoals u dat wenst. En u maakt kennis met een woonvorm waarin buren contact met elkaar hebben en er terecht kunnen met hun vragen.
Een echtpaar vertelt hoe de familie warmloopt voor hun toekomstplannen om samen in de polder te kunnen blijven wonen. In de nieuwe
rubriek ‘Uit de praktijk van’ leest u dat een ergotherapeut samen met u kan kijken wat u nog wél kunt om actief en zelfstandig te blijven.
Verder geven verschillende Hoeksche Waarders een kijkje in hun actieve leven, hun proces van rouwverwerking, hun interesse in lezingen
en discussies, hun zorgen over kapers op de kust, hun passie voor het boerenleven en hun levensloop.

Pg 3 Voorwoord I Pg 4 Column I Pg 5 Ontmoeting I
Pg 6-7 Alleen verder I Pg 8-9 Actief I Pg 10-11 Wonen I
Pg 12-15 Van de gemeente I Pg 16 Uit de praktijk van I
Pg 17 Bijzonder I Pg 18 Mantelzorg I Pg 19 Echt Hoekschewaards I
Pg 20 Wetens(w)aardigheden I

Coming-Outdag ook gevierd in de Hoeksche Waard
Op dinsdag 11 oktober was het wereldwijd Coming-Outdag. Burgemeester Aptroot
hees ’s ochtends bij het gemeentehuis in Maasdam de Regenboogvlag. Dat deed hij
samen met Raymond Kalkman van belangengroep LHBT+ HW. Wethouder Joanne
Blaak-van de Lagemaat hees de Regenboogvlag bij het gemeentehuis in
Oud-Beijerland. Ze werd hierbij geholpen door Cobi Crucq. Ook waren die dag de
2 gemeentehuizen verlicht in het paars.
Als Regenbooggemeente laten we hiermee zien het belangrijk te vinden dat in de
Hoeksche Waard iedereen zichzelf kan zijn, welkom is en zich veilig en geaccepteerd
voelt. Op school, op het werk, op straat, in de zorg, in de sport, bij familie of waar dan
ook.
Jillis Bruggeman Opsteker voor Cobi Crucq
Cobi Crucq zet zich al jarenlang in om LHBTI-ers in de Hoeksche Waard te steunen en
te helpen. Zij ontving daarvoor op Coming-Outdag in Schiedam de regionale Jillis
Bruggeman Opsteker 2022. Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat reikte de
opsteker aan haar uit en bedankte haar voor haar inspanningen. Zowel vanuit haar rol
in de Protestantse Gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland als bij de

Oranjevereniging is ze een belangrijke schakel in het vergroten van de zichtbaarheid
en sociale acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Op deze manier maakt Cobi in een
bredere kring bespreekbaar dat het oké is om jezelf te kunnen zijn.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Numansdorp
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Numansdorp
Binnenkort starten wij met een digitale nieuwsbrief Numansdorp. We starten niet
zomaar met deze nieuwsbrief. Het dorp is namelijk volop in beweging! Via de
nieuwsbrief kunnen wij u snel informeren over projecten en ontwikkelingen in
Numansdorp.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van gemeentelijk nieuws over projecten
in Numansdorp? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Numansdorp op
www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven.

Oud-Beijerland
Diploma's, jubilarissen en afscheid op korpsavond brandweer Oud-Beijerland
Vrijdagavond 14 oktober reikte burgemeester Aptroot tijdens de korpsavond van de
brandweer Oud-Beijerland diploma’s en oorkondes uit aan een aantal
brandweervrijwilligers. Ook zette hij de jubilarissen in het zonnetje. Voor hun
buitengewone en langdurige inzet ontvingen zij een vrijwilligersmedaille. Namens het
gemeentebestuur bedankte hij de brandweermannen en -vrouwen voor hun
inspanningen voor de samenleving.
Waardering en respect voor inzet
Burgemeester Aptroot sprak zijn waardering en respect uit voor alle
brandweervrijwilligers die dag en nacht paraat staan voor de veiligheid van inwoners.
“Veel mensen staan er niet echt bij stil hoe belangrijk het is dat we een goede
brandweerzorg hebben in ons land. Als het erop aankomt, vertrouwen ze erop dat de
brandweer snel ter plekke is en hulp biedt. Bij een brand, ongeval, incident of erger nog,
een ramp of crisis staan jullie klaar om snel en effectief te handelen. Om mensen uit
benarde situaties te redden, bij nacht en ontij.”

Presentatie boek 75-jarig jubileum
Tijdens de korpsavond werd ook aandacht
geschonken aan het 75-jarig bestaan van
de brandweerpost. Vorig jaar zette corona
een streep door het jubileumfeest. Deze
avond werd met elkaar teruggeblikt op de
geschiedenis van de brandweer in
Oud-Beijerland, die teruggaat tot het jaar
1559. Speciaal voor deze gelegenheid is er
een jubileumboek gemaakt. Daarin staat
de lange geschiedenis omschreven,
waaronder de oprichting van de
brandweervereniging op 1 juli 1946, en
wat er in die 75 jaar is veranderd. Het boek
werd op de korpsavond gepresenteerd.
Burgemeester Aptroot ontving 1 van de
eerste exemplaren.

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

Klaaswaal
13-10-2022

Het vestigen van een kleinschalige
koffiebranderij (c.q. aanvragen
verlagingscategorie bedrijfsactiviteit) - Reedijk
8 -15 in Heinenoord. (Z/22/171076)

12-10-2022

Het bouwen van een bedrijfswoning Bommelskoussedijk 30a in Klaaswaal,
Kadastraal sectie E nr 770 Numansdorp.
(Z/22/156611)

14-10-2022

Het bouwen van een kassencomplex met
waterbassin - Bommelskoussedijk 30b
Klaaswaal Kadastraal Sectie E nr. 771,79,614 in
Numansdorp. (Z/22/154643)

Oud-Beijerland
13-10-2022

Het bouwen van een loods aan bestaande
gebouw - Stougjesdijk 153 (sectie E nr. 111)
in Mijnsheerenland. (Z/22/170334)

14-10-2022

11-10-2022

Het splitsen van de woning - Blaakseweg 2 in
Mijnsheerenland. (Z/22/170611)

Piershil

Het wijzigen van de vergunning voor het
bouwen van een woning - Mookhoek 5c in
Mookhoek. (Z/22/171118)

Strijen

13-10-2022

Mookhoek

13-10-2022

17-11-2021

Het bouwen van een vrijstaande woning
en het verplaatsen van het bouwvlak Middelsluissedijk OZ 41 in Numansdorp.
(Z/22/171110)
Het bouwen van een woning - Hallinxweg 4a in
Numansdorp. (Z/21/123052)

Oud-Beijerland
07-10-2022

Het plaatsen van 5 vlaggenmasten en een
reclamebord - Laurens Jzn Costerstraat 12 in
Oud-Beijerland. (Z/22/170355)

13-10-2022

Het realiseren van een nokverhoging en een
dakkapel - Bloys van Treslongstraat 9 in
Oud-Beijerland. (Z/22/171137)

14-10-2022

Het vervangen van de winkelpui Oost-Voorstraat 33 in Oud-Beijerland.
(Z/22/171208)

Puttershoek
10-10-2022

Het doorbreken van een muur - Magnoliastraat
3 in Puttershoek. (Z/22/170552)

Strijen
07-10-2022

Het aanleggen van een bomenrij - nabij
Sassendijk Sectie T nr.514 en 469 in Strijen.
(Z/22/170344)

13-10-2022

Het uitbreiden van de woning - Oudendijk 10 in
Strijen. (Z/22/171077)

Zuid-Beijerland
12-10-2022

Het realiseren van een bedrijfswoning Thomas Edisonstraat 4 in Zuid-Beijerland.
(Z/22/170970)

Zakelijke inhoud

Heinenoord
11-10-2022

12-10-2022

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

Het plaatsen van een tuinmuur met deur Voorstraat 19 in Piershil. (Z/22/168547)

Het bouwen van 23 appartementen - Oud
Bonaventurasedijk 26 in Strijen. (Z/22/164943)

10-10-2022

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

Zuid-Beijerland
10-10-2022

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

12-10-2022

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

Verleende APV vergunningen/ontheffingen
Zakelijke inhoud

Goudswaard
12-10-2022

Exploitatievergunning voor Afhaalrestaurant
Beijing - Polderboom 9 in Goudswaard.

Mijnsheerenland
06-10-2022

Exploitatievergunning voor Chill Grill eetcafé Wilhelminastraat 15b in Mijnsheerenland.

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

06-10-2022

Datum collecte

24-10 tot en
met 29-10-2022

25-10-2022

Driem Team Strien Team 110 in Strijen.

Stichting House 4 Srilanka in Zuid-Beijerland.

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

12-10-2022

Zakelijke inhoud

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Anemoonpad 1 in
's-Gravendeel. (Z/22/170859)

Mookhoek
10-10-2022

Zakelijke inhoud

Het afvoeren en verwijderen van
asbesthoudende materialen - Viskilstraat 35 in
Mookhoek. (Z/22/170582)

Numansdorp

’s-Gravendeel
13-10-2022

Naam organisatie

Zuid-Beijerland

14-10-2022

Evenementenvergunning voor de kinderkermis
in Strijen op woensdag 19 en donderdag 20
oktober 2022 van 14.00 tot 23.00 uur en vrijdag
21 en zaterdag 22 oktober 2022 van 14.00 tot
0.00 op het Stockholmplein in Strijen.

Alcoholwetvergunning voor Chill Grill
eetcafé aan de Wilhelminastraat 15b in
Mijnsheerenland.

Strijen

’s-Gravendeel

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Ontvangen d.d.

Het realiseren van een inrit - Vlasstraat 23 in
's Gravendeel. (Z/22/164488)

Mijnsheerenland
10-10-2022

Voor het uitvoeren van kleine (grond)
werkzaamheden en het plaatsen van een
vogelkijkscherm in het Mollenbos - Sectie
H nummers 1207, 1208, 1209 en 1210 in
Heinenoord. (Z/22/162366)

Verzonden d.d.

Strijen

Geweigerde omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

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

10-10-2022

Verzonden d.d.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen
Mijnsheerenland

14-10-2022

07-10-2022

Numansdorp

Het vestigen van een personal training
en revalidatiestudio - Kerkstraat 31 in
Nieuw-Beijerland. (Z/22/165412)

Numansdorp

Mijnsheerenland

13-10-2022

Het wijzigen van installaties op het dak Strienemonde 17 in Oud-Beijerland. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 26-11-2022.
(Z/22/151180)

Nieuw-Beijerland

Heinenoord
13-10-2022

14-10-2022
Het verbouwen van een agrarische loods
naar horecagelegenheid en aanpassen van
de buitengevel - Botweg 1b in Klaaswaal.
(Z/22/154570)

14-10-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Middelsluissedijk
OZ 50 in Numansdorp. (Z/22/171197)

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

11-10-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Buys Ballotstraat
6 in Oud-Beijerland. (Z/22/170751)

Beslistermijn verlengen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland
14-10-2022

Het plaatsen van installaties op het dak W. van Vlietstraat 2 in Oud-Beijerland. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 26-11-2022.
(Z/22/151178)

Vastgestelde besluiten
• Het college stelde op dinsdag 27 september 2022 het besluit ‘Vaststelling feest- en
koopzondagen 2023’ vast;
• Op dinsdag 11 oktober 2022 stelde de raad het besluit ‘Verordening Participatiewet
IOAW en IOAZ Hoeksche Waard 2022’ vast.

Bovengenoemde besluiten zijn te raadplegen via de website www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicaties.

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

•
•
•
•

Molendijk in Oud-Beijerland
Leeuwerik in Maasdam
Zeggegors in Mijnsheerenland
Munnikenweg in Westmaas

• Sterrenlaan in Puttershoek
• Admiraal de Ruyterstraat in Oud-Beijerland

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.

Goudswaard
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Steegjesweg 12 in Goudswaard
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op zondag 18 september 2022 een
melding in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer
heeft ontvangen. Het plaatsen van een propaangastank
aan de Steegjesdijk 12 in Goudswaard. Deze melding is

afgehandeld onder zaaknummer Z-22-415607.

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

Mijnsheerenland
Ontwerp omgevingsvergunning Provincialeweg 4 Mijnsheerenland ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij de ontwerp omgevingsvergunning
voor de Provincialeweg 4 Mijnsheerenland met
bijbehorende stukken ter inzage legt. De gemeenteraad
heeft op dinsdag 11 oktober 2022 besloten in ontwerp
een verklaring van geen bedenkingen af te geven.
Inhoud en doel van het project
Met deze ontwerp omgevingsvergunning wordt een
uitbreiding van het kinderdagverblijf aan de
Provincialeweg 4 Mijnsheerenland mogelijk gemaakt.
Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende

stukken liggen met ingang van donderdag 20 oktober tot
en met woensdag 30 november 2022 ter inzage. U kunt
de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer NL.
IMRO.1963.OVMolendijk92GW22-ON01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien?
Maak dan een afspraak met R. Muller via telefoonnummer
088 - 647 11 19.
Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk)
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen.
Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Uw zienswijze op het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning kunt u indienen bij:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van 'zienswijze ontwerp
omgevingsvergunning Provincialeweg 4 Mijnsheerenland'.
Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of
heeft u vragen? Neem dan contact op met R. Muller via
telefoonnummer 088 - 647 11 19 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Kennisgeving ontwerpbeschikking, Ambtshalve wijziging, Rijksweg A29 Mijnsheerenland
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij voornemens zijn om op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de eerder
verleende omgevingsvergunning(en) aan EG Retail Group
Netherlands B.V. ambtshalve te wijzigen en te actualiseren:
• de omgevingsvergunning van 7 mei 1991 (kenmerk: BI
90.2002.370);
• de voorschriften van de omgevingsvergunning van 9
maart 2009 (kenmerk: 2009004841) onveranderd in
deze vergunning op te nemen.

Het betreft een verkooppunt voor motorbrandstoffen
inclusief LPG aan de Rijksweg A29 Oostzijde in
Mijnsheerenland. Deze locatie is geregistreerd onder
zaaknummer: Z-21-398173.
Inzage
De ontwerpbeschikking ligt van donderdag 20 oktober
tot en met vrijdag 2 december 2022 ter inzage in het
gemeentehuis in Oud-Beijerland. Wilt u de ontwerp
beschikking inzien? Maak dan vooraf een afspraak met

gemeente Hoeksche Waard via telefoonnummer 14 0186.
Zienswijze
Binnen 6 weken na de dag waarop de ontwerpbeschikking
ter inzage is gelegd, kan een ieder zienswijzen daarover
inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden
gezonden aan de directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Hierna stellen wij een definitief besluit op waartegen
belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Oud-Beijerland
Bekendmaking gerectificeerd besluit Tiofarma B.V. in Oud-Beijerland (Z-22-406170)
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft op woensdag 29 juni 2022 een maatwerkbesluit
verleend aan Tiofarma B.V. om af te mogen wijken van
voorschrift 3.3.3 uit de PGS 15 (2016). Dit ten behoeve
van de inrichting gelegen aan de Benjamin Franklinstraat
9 in Oud-Beijerland. In dit besluit is ten aanzien van de
adressering van de inrichting een onjuist adres
opgenomen.

Wij hebben besloten het besluit voor de
omgevingsvergunning van woensdag 29 juni 2022 met
kenmerk D-22-2247192 te rectificeren. Het adres
Benjamin Franklinstraat 9 in Oud-Beijerland is gewijzigd
naar Benjamin Franklinstraat 10 in Oud-Beijerland.
Het gerectificeerde besluit met bijbehorende stukken
kunt u op afspraak tijdens kantooruren inzien bij de

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

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat
140 in Dordrecht. Via telefoonnummer 078 - 770 85 85
kunt u een afspraak maken.
Bezwaar
Onderhavig besluit heeft betrekking op een rectificatie
van een bestaand adres waartegen geen bezwaar en
beroep tegen open staat.

