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RAD onderzoekt tevredenheid afvalinzameling

De RAD is benieuwd hoe tevreden de inwoners van Hoeksche Waard en Goeree-
Overflakkee zijn over de inzameling van huishoudelijk afval door de RAD. Daarom 
voert onderzoeksbureau Integron vanaf maandag 31 oktober een onderzoek uit 
onder 5.000 willekeurig geselecteerde inwoners van beide gemeenten. 

Geselecteerde inwoners ontvangen een brief met daarin de inlogcodes van de online 
vragenlijst. Hoe het verder in z’n werk gaat, is ook te lezen in de brief. 

De RAD hoopt dat zoveel mogelijk inwoners 
meedoen aan het tevredenheidsonderzoek. 
Want door het delen van hun ervaringen en 
mening krijgen zij meer inzicht in punten die ze 
eventueel anders kunnen aanpakken. Alleen zo 
kan de RAD zijn service blijvend verbeteren.

     
Wil jij werken in een unieke streek waarbij jij het 
verschil kan maken voor 89.000 inwoners? Dan 
is gemeente Hoeksche Waard op zoek naar jou! 
Durf jij vanuit verschillende richtingen te kijken 
en wil je met jouw vakmanschap persoonlijke 
impact hebben op de ontwikkeling van de 
Hoeksche Waard? 

Kom werken bij gemeente Hoeksche Waard!

    Adviseur Publiekszaken 
 (32-36 uur)

     Bestuurssecretaresse  
burgemeester 

 (36 uur)

    Beheer riolering 
 (36 uur)

    Beleidsmedewerker Verkeer  
(36 uur)

  Medewerker  
kabinetszaken 

 (24 uur)

    Senior Financieel adviseur 
met aandachtsgebied fiscaal 

 (32-36 uur)

  Servicemedewerker  
Buitendienst met 
taakaccent Riool 

 (36 uur)

     Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening 

 (36 uur)

Stages

 Meewerk- en/of  
 afstudeerstage  
 Bouwkunde

Scan de QR- code of ga naar
www.werkenbijdehw.nl. Hier 
lees je meer over werken bij 
gemeente Hoeksche Waard en 
bekijk je al onze openstaande 
vacatures!

Word jij
mijn nieuwe

collega?

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard? 



27 ondernemers op bedrijventerreinen hebben de gratis energiescan al aangevraagd

Bent u ondernemer op bedrijventerrein Klaaswaal (Industrieweg), Mijlpolder in 
's-Gravendeel of De Hoogerwerf in Oud-Beijerland? Vraag dan snel één van de laatste 
gratis energiescans aan. 

De energiescan geeft u - met de inzet van slimme software - een duidelijk overzicht 
van wat er voor uw gebouw mogelijk is om energie te besparen, welke investeringen 
daarvoor nodig zijn en wat u dat oplevert. Met dit duidelijke stappenplan bepaalt u 
vervolgens zelf waarmee u aan de slag gaat. De gemiddelde terugverdientijd van al de 
maatregelen samen is korter dan 10 jaar. Dit maakt het besparen op en opwekken van 
energie dan ook een interessante investering voor u als ondernemer.

Wilt u de verduurzamingskansen zien voor en de energierekening verlagen van 
uw bedrijfspand? 
Meld u dan snel aan voor een gratis energiescan via de website 
www.energiekeregio.nl/hoeksche-waard. Ook vindt u hier meer informatie. Een 
onafhankelijk adviseur van Stichting Energieke Regio komt de energiescan uitvoeren. 
Er zijn nog 3 van de 30 gratis energiescans aan te vragen. Op is op.

Aandacht vragen voor een onderwerp of thema? Doe een aanvraag om een vlag te hijsen of 
gebouwen te verlichten!

Onlangs kleurden onze gemeentehuizen en het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland 
groen. Dat deden we uit solidariteit met de Iraanse bevolking en tegen de 
onderdrukking van vrouwen. De afgelopen maanden hebben we vaker op deze 
kleurrijke manier aandacht gevraagd voor een bepaald onderwerp of thema. Denk aan 
Oekraïne (blauw-geel) en Coming Out Day (paars). In sommige gevallen werd dat 
gecombineerd met het hijsen van een vlag. Wilt u als niet-commerciële organisatie of 
inwoner van onze gemeente ook aandacht vragen voor een bepaald thema of 
onderwerp? Dat kan! U kunt via onze website een aanvraag doen om een bepaalde 
vlag te hijsen bij beide gemeentehuizen in Maasdam en Oud-Beijerland. Of om beide 
gemeentehuizen en het Oude Raadhuis te verlichten in een bepaalde kleur. Er gelden 
wel een paar voorwaarden. Kijk op onze website voor meer informatie en een 
overzicht met bijzondere dagen waarop de gebouwen sowieso verlicht worden: 
www.gemeentehw.nl/bestuur-organisatie/aanlichten-gemeentehuis-hijsen-vlag/.

Uitnodiging bijeenkomst Sport- en beweegnota Hoeksche Waard

Zoveel mogelijk inwoners 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 inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties die mee willen denken 
over dit onderwerp. Wij zouden het fijn vinden 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 
penl@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.



Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Woensdag 2 november meert de Escapeboot ondermijnende criminaliteit aan in ’s-Gravendeel

Een haven is een populaire plek voor waterliefhebbers. Helaas is een haven ook voor 
criminelen een interessante locatie. Havens zijn potentiële broedplaatsen van 
ondermijnende activiteiten. Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit zijn 
meldingen van gebruikers van de haven dan ook heel belangrijk.

De Escapeboot is bedoeld voor booteigenaren en havengebruikers. Vaak blijkt dat zij de 
signalen dagelijks tegenkomen, maar deze niet herkennen. Een bezoek aan de 
Escapeboot leert u waar u op moet letten en waar u verdachte situaties kunt melden.
In de drijvende escaperoom leert u door het spelen van een spel signalen van 
ondermijnende criminaliteit te herkennen. Tijdens het spel komen thema’s aan bod 

zoals drugs- en geldtransport, mensenhandel en het anoniem verblijven op een boot om 
zo uit handen van justitie te blijven. Dit alles onder de tijdsdruk van een timer die aftelt. 
Na afloop wordt besproken waar u signalen kunt melden. Ook kunt u vragen stellen aan 
de aanwezige specialisten.

De Escapeboot is woensdag 2 november tussen 10.00 en 16.00 uur in de haven van 
’s-Gravendeel (Havenweg) te bezoeken. U bent van harte welkom! Aanmelden is niet 
nodig. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Michael de Man van Platform Veilig 
Ondernemen Rotterdam via telefoonnummer 06 - 316 808 11 of via e-mail 
michael.deman@hetccv.nl.

BIJzonder projectbord voor woningbouwproject Blom

Op de plek waar straks het nieuwe woningbouwproject Blom in Klaaswaal komt, zijn de 
eerste bewoners op woensdag 19 oktober al welkom geheten. Wethouder Van 
Waveren onthulde samen met enkele leden van de werkgroep Wonen en Voorzieningen 
en de Ontwikkelcombinatie Novaform – Gebrs. Hooghwerff het insectenhotel. Door het 
insectenhotel is te zien waar de 31 woningen van fase 1 komen en waar Blom voor 
staat: wonen met respect voor mens en milieu.

De natuurlijke materialen van het projectbord en het bord als insectenhotel dragen bij 
aan biodiversiteit en natuurinclusiviteit in de wijk.

Hart voor de natuur
De wijk wordt klimaatadaptief ingericht. Er komen 2 grote wadi’s (een soort groene 
greppel in stedelijk gebied) die bij regen zorgen voor een natuurlijke opvang van het 
water. Rondom de wadi’s zijn de bomen en het groen bestand tegen zowel overtollig 
water als tegen droogte. De afvoer van het hemelwater van de woningen en het 
omliggende terrein is niet op het gemeentelijk riool aangesloten. Het hemelwater loopt 
uit naar de wadi’s in het middengebied.

Het openbaar gebied in Blom bestaat straks uit een mix van gazon grassen, ruige 
bloemrijke graslanden en gebieden met heesters/struikgewassen. Dit zorgt ervoor dat 
veel verschillende soorten dieren hier schuilplekken, nestplekken en eten kunnen 
vinden.

Energieneutraal en groen wonen in Blom
Alle eengezinswoningen worden zogenaamde nul-op-de-meter-woningen. Dit houdt in 
dat een woning over het jaar heen net zoveel energie verbruikt als de woning opwekt. 
De platte daken van de bergingen worden voorzien van een sedumdak (dak begroeid 
met sedum, vetplantjes). Dit zorgt voor het vasthouden van regenwater en trekt 
verschillende vogels en insectensoorten aan. De houten bergingen krijgen een 
regenton. Hierdoor kan het regenwater worden gebruikt voor de beplanting in de tuin.

Meer informatie over Blom
Fase 1 van Blom, bestaande uit 31 woningen, gaat naar verwachting einde van dit jaar in 
verkoop. Blijf op de hoogte en abonneer u op de nieuwsbrief via de website 
www.blom-klaaswaal.nl. 

‘s-Gravendeel 

Klaaswaal 

Laatste kans: help de Hoeksche Waard aan tegelwipwinst!

Het is, zo vlak voor de eindstreep op maandag 31 oktober, nog reuzespannend wie 
van beide teams het NK Tegelwippen wint. Vanaf de start op 21 maart lag de 
Hoeksche Waard ruim op voorsprong. Goeree-Overflakkee geeft zich echter niet 
zomaar gewonnen. Sinds enkele dagen liggen zij aan kop. Tijd voor actie dus! Heeft u 
ergens een betegeld stukje tuin wat plaats kan maken voor groen? Pak de schop in de 
hand en meld de tegels uiterlijk op 31 oktober aan bij NK Tegelwippen. Er rijdt een 
extra Tegeltaxi om de gewipte tegels en het zand gratis bij u op te halen. Samen 
trekken we de winst weer naar de Hoeksche Waard. Iedere tegel telt!

Extra gratis Tegeltaxi op maandag 31 oktober
Misschien had u al plannen om de tuin wat groener te maken. Dat komt goed uit, want 
oktober is de ideale maand! Dat komt omdat de grond nog een beetje warm is. 
Planten en bomen die nu geplant worden, bloeien in de lente extra mooi. En het is 

herfstvakantie, leuk om 
samen met de kinderen een 
tuintje aan te leggen. De 
weersvoorspellingen zijn 
goed. Speciaal voor 
inwoners die nog kans zien 
om tegels te wippen en de 
winst weer naar de 
Hoeksche Waard te trekken. 
De gemeente laat een extra 
Tegeltaxi rijden. Wilt u hier 
gebruik van maken? Meld u 
dan uiterlijk op donderdag 

27 oktober aan op 
www.gemeentehw.nl/tegeltaxi. 
De Tegeltaxi haalt dan maandag 
31 oktober gratis de tegels en 
het zand bij u op. Alles wat u 
verder hoeft te doen is het aantal 
gewipte tegels uiterlijk op 31 
oktober aan te melden op de 
website van NK Tegelwippen. 
Alleen dan tellen ze mee in de 
Tegelstand.

De meeste gewipte tegels per inwoner
Team HW heeft meer tegels gewipt, maar Team GO heeft meer gewipte tegels per 
inwoner (TPI). En dat is wat telt. Op 31 oktober klinkt het eindsignaal, we hebben dus 
nog een paar dagen de tijd om weer op voorsprong te komen. Doet u ook mee? 

Om de race extra spannend te maken, gaat de landelijke website van het NK 
Tegelwippen met de Tegelstand vanaf maandag 24 oktober op zwart. Dan is niet meer 
te zien wie er voorligt. Op dinsdag 8 november wordt de uitslag bekend gemaakt. 

Groene tuin doet goed
Een groene tuin heeft veel voordelen. Groen is niet alleen fijn om naar te kijken, met 
planten en bloemen in de tuin doe je bijen, vlinders en andere kleine dieren een groot 
plezier. Bovendien trekt regenwater na een flinke bui makkelijker de grond in.  En op 
hete zomerdagen is de tuin een stuk koeler dan een tegeltuin.



Vanaf donderdag 20 oktober ook een servicepunt in Numans-Dorps-huis

In het oude gemeentehuis van Cromstrijen komt een servicepunt van gemeente 
Hoeksche Waard. Vanaf donderdag 20 oktober kunt u in het Numans-Dorps-huis terecht 
voor het regelen van gemeentezaken, zoals de aanvraag van een paspoort, rijbewijs of 
gehandicaptenparkeerkaart. Wij werken alleen op afspraak, om wachttijden te 
voorkomen. U kunt eenvoudig een afspraak inplannen via onze website 
www.gemeentehw.nl of telefonisch via 088 - 647 36 47. Op onze website ziet u de 
actuele openingstijden www.gemeentehw.nl/servicepunten. 

Tot ziens op dit servicepunt: Buttervliet 1 in 
Numansdorp. Wij helpen u graag!

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 via 
www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven.

Tijdelijke crisisnoodopvang in De Lindenhoeve

Op 1 november 2022 opent een tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen in 
sociaal-cultureel centrum De Lindenhoeve aan het Laningpad in Oud-Beijerland. Het 
gaat om opvang van maximaal 100 vluchtelingen tot en met 31 december 2022.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar vluchtelingen die in Nederland asiel zoeken zich 
moeten melden, kan de toestroom op dit moment niet aan. Gezien het acute tekort aan 
opvangplekken droeg de Rijksoverheid alle veiligheidsregio’s nadrukkelijk op om een 
bijdrage te leveren aan het oplossen van de crisis. Zij moeten tijdelijke crisisnoodopvang 
(bed, bad, brood) beschikbaar stellen. In het hele land wordt gewerkt aan hulp. 
Gemeente Hoeksche Waard levert hier, net als andere gemeenten in de regio een 
bijdrage aan door het tijdelijk beschikbaar stellen van De Lindenhoeve. De 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zorgt voor de dagelijkse leiding van de locatie.

Open Huis op maandag 31 oktober
Op maandagavond 31 oktober organiseren de veiligheidsregio en de gemeente van 
19.00 tot 21.00 uur een Open Huis. Belangstellenden kunnen dan vóór de eerste 
tijdelijke bewoners aangekomen zijn, een kijkje nemen in de opvanglocatie. Zo kunt u 
zien hoe De Lindenhoeve nu is ingericht om de vluchtelingen een tijdelijk onderdak te 
bieden. Uiteraard kunt u ook vragen stellen aan de aanwezige medewerkers.

Informatie en nieuwsbrief
Op onze website www.gemeentehw.nl/crisisnoodopvang is meer informatie te vinden. 
Ook kunt u zich hier aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.

Informatiebijeenkomst Scheepmakershaven 1

Op dinsdag 1 november 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 komen bekijken en vragen te stellen aan de 
ontwikkelaar, de architect en het stedenbouwkundig bureau. 

Gemeente Hoeksche Waard is aanwezig om algemene informatie te geven  
over de procedure. De informatiebijeenkomst is van 19.00 tot 20.30 uur op 
Scheepmakershaven 2. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar 
b.bruseker@vanwijnen.nl.

Numansdorp

Oud-Beijerland 

Bekendmakingen

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

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

18-10-2022 Het plaatsen van een dakkapel - 
Bevershoekstraat 83 in 's-Gravendeel. 
(Z/22/171752)

18-10-2022 Het plaatsen van een dakopbouw - Strijenseweg 
51 in 's-Gravendeel. (Z/22/171753)

20-10-2022 Het kappen van 6 bomen - Rozenerf 13 in 
's-Gravendeel. (Z/22/172105)

Goudswaard

20-10-2022 Het vervangen van de brug - Burgemeester de 
Vrieslaan in Goudswaard. (Z/22/172141)

Heinenoord

18-10-2022 Het plaatsen van een reclamebanner aan de 
voorgevel - Boonsweg 24 in Heinenoord. 
(Z/22/171594)

Nieuw-Beijerland

18-10-2022 Het plaatsen van een airco-unit aan de voorzijde 
- 's-Gravenweg 34 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/171658)

19-10-2022 Het plaatsen van een dakkapel - Griendweg 18 
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/171791)

Numansdorp

17-10-2022 Het plaatsen van een overkapping - 
Bernhardstraat 54 in Numansdorp. 
(Z/22/171543)

Oud-Beijerland

20-10-2022 Het kappen van 8 bomen - Oostdijk 187 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/172135)

Zuid-Beijerland

19-10-2022 Het plaatsen van een dakopbouw - Irisstraat 35 
in Zuid-Beijerland. (Z/22/171973)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard

18-10-2022 Het verbouwen van de woning - Burgemeester 
Vrieslaan 37 in Goudswaard. (Z/22/169802)

Klaaswaal

20-10-2022 Het plaatsen van een tijdelijke woonunit - 
Oud-Cromstrijensedijk WZ 61 in Klaaswaal. 
(Z/22/168720)

Maasdam

17-10-2022 Het vervangen van een pannendak naar een 
rietendak - Dorpsstraat 44 in Maasdam. 
(Z/22/166298)

18-10-2022 Het plaatsen van een hekwerk - Hof van Weede 
21 in Maasdam. (Z/22/149580)

Mijnsheerenland

21-10-2022 Het wijzigen van de voorgevel en het plaatsen 
van dakopbouwen (achteraf ingediend) 
- Stougjesdijk 199 in Mijnsheerenland. 
(Z/22/162723)

Nieuw-Beijerland

21-10-2022 Het plaatsen van 2 damwanden - Akkerdreef 11 
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/160159)



Besluit intrekken omgevingsvergunning, uitgebreide procedure Boonsweg 21 (Z-22-410431) 

Intrekken omgevingsvergunning
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard maken bekend dat zij het 
volgende hebben besloten:

Activiteit
• Milieu (vergunning)  

De aanvraag is omgezet in een melding Activiteitenbesluit en aangevuld met een 
verzoek tot intrekking van de vigerende vergunning op 6 juli 2022. 
voor: intrekking vergunning in verband met meldingsplicht project 2022 
Locatie: Boonsweg 21 Heinenoord 
Datum besluit: 17 oktober 2022

Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien 
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. 
Via telefoonnummer 078 – 770 85 85 kunt u een afspraak maken.

Beroep
De aanvrager en belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen 
de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet te 
hebben gedaan, kunnen tegen deze beschikking op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop deze ter 
inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling 
van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

U kunt digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is een elektronische handtekening 
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden 
vermeld.

Vastgestelde verordeningen en Kiesreglement

Op 11 oktober 2022 heeft de Raad bijgaande verordeningen vastgesteld en op 30 
augustus 2022 heeft het college bijgaand Kiesreglement vastgesteld.

• Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Numansdorp 2023-2027
• Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum ’s-Gravendeel 2023-2027

• Kiesreglement draagvlakmeting BIZ Centrum Numansdorp en BIZ Centrum 
’s-Gravendeel

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

Aangepaste versie Bomenverordening 2022 vastgesteld

Op 11 oktober 2022 heeft de Raad bijgaand besluit vastgesteld.
• Aangepaste versie Bomenverordening 2022;

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

Heinenoord 

Oud-Beijerland

17-10-2022 Het vervangen van de winkelpui -  
Oost-Voorstraat 33 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/171208)

18-10-2022 Het splitsen van het pand - Beneden Molendijk 
25, 27, 27A, 27B, 27C, 27D en Nobelstraat 2 en 
2A in Oud-Beijerland. (Z/22/148434)

19-10-2022 Het realiseren van een opbouw - Piet Heinstraat 
6 in Oud-Beijerland. (Z/22/165459)

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Nieuw-Beijerland

21-10-2022 Het bouwen van 18 woningen - Kerkdoel 6 t/m 
9, Achterdoel 21-23, Wilhelminastraart 13 t/m 
31 en Julianastraat 17 t/m 21 in  
Nieuw-Beijerland. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
17-12-2022. (Z/22/161074)

21-10-2022 Het wijzigen van de bestemming om horeca 
mogelijk te maken - Marktveld 9 in  
Nieuw-Beijerland. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
06-12-2022. (Z/22/147032)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

19-10-2022 Vergunning voor het houden van een 
lichtjesparade op 29 oktober 2022 van 19.00 
tot 21.30 uur met als startpunt de Tienvoet 1 in 
Heinenoord.

Maasdam

17-10-2022 Het innemen van een standplaats voor de 
verkoop van oliebollen op 9 november 2022 
van 9.00 tot 18.00 uur op het terrein van de 
Hubo aan de Sportlaan 3a in Maasdam en op 
het terrein van Kooy groente en fruit op  
9 november 2022 van 8.30 tot 16.00 uur aan de 
Dorpsstraat 37 in Maasdam.

Nieuw-Beijerland

13-10-2022 Vergunning voor het houden van een 
lampionnenoptocht op 4 november van  
18.00 tot 20.30 uur. Uitwijkdatums zijn  
18 november 2022 en 9 december 2022. 
Start- en eindpunt aan de Mauritsstraat 1 in 
Nieuw-Beijerland.

Oud-Beijerland

19-10-2022 Vergunning voor het houden van een KR 
Boxing Gala op 29 oktober 2022 van 17.30 tot 
22.00 uur in Sportcentrum De Boogerd aan de 
Hortensiastraat 5 in Oud-Beijerland.

Strijen

20-10-2022 Vergunning voor het organiseren van een 
spooktocht op 5 november 2022 van 20.00 
tot 23.00 uur aan de Sportlaan 11 in Strijen.

Zuid-Beijerland

18-10-2022 Huis-aan-huis verkoop van oliebollen door de 
Christelijke Muziekvereniging Crescendo op 9 
december 2022 in Zuid-Beijerland.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum collecte Naam organisatie

In alle dorpen van gemeente Hoeksche Waard

31-10-2022 t/m 
05-11-2022

Diabetes Fonds in alle kernen van gemeente 
Hoeksche Waard.

Maasdam

21-10-2022 Hervormde Gemeente St. Anthoniepolder voor 
het houden van een collecte door middel van 
de verkoop van oliebollen bij Hubo Maasdam en 
Kooy Groente en Fruit in Maasdam.

Besluiten
Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals hierna 
genoemd, binnen 6 weken na bekendmaking aan de 
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan (burgemeester of het college van 
gemeente Hoeksche Waard) dat het besluit heeft 
genomen. Het bezwaarschrift bevat de naam, het adres 
en het telefoonnummer van de indiener, de datum, 
tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt, de redenen 
daarvoor en de handtekening van de indiener. Meer 
informatie over de behandeling van een bezwaarschrift is 
te vinden op www.gemeentehw.nl. Bij spoed (als een 

belanghebbende van mening is dat hij een beslissing op 
het bezwaarschrift niet kan afwachten) kan een 
belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen 
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam. Belangrijk is dat de belanghebbende dit 
alleen kan doen als hij ook bezwaar heeft ingediend. Een 
voorlopige voorziening kan ook digitaal aangevraagd 
worden bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

18-10-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - 
Leerambachtstraat 55 in 's-Gravendeel. 
(Z/22/171751)

Goudswaard

20-10-2022 Het slopen van een schapenschuurtje 
en verwijderen van asbesthoudende 
golfplaten - Sectie E nr. 2001 in Goudswaard. 
(Z/22/172098)

Heinenoord

20-10-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Beatrixstraat 34 
in Heinenoord. (Z/22/172136)

Nieuw-Beijerland

18-10-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudend materiaal - Damsteeg 7 in 
Nieuw-Beijerland. (Z/22/171764)

Oud-Beijerland

20-10-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Binnenpad 121 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/172095)

20-10-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Zinkweg 276 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/172132)

Strijen

21-10-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Maalderij 2 in 
Strijen. (Z/22/172170)

Zuid-Beijerland

14-10-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Oranjeweg 39 in 
Zuid-Beijerland. (Z/22/171249)



Realisatie gehandicaptenparkeerplaats Oranjestraat

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft het volgende besloten:

Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken tegenover 
Oranjestraat huisnummer 30 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.

Realisatie gehandicaptenparkeerplaats Fazant

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft het volgende besloten:

Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Fazant 
tegenover huisnummer 10 in Maasdam. 

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.

Realisatie gehandicaptenparkeerplaats Julianastraat

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft het volgende besloten:

Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Julianastraat 
23 in Nieuw-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.

Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de galerij, Kerkstraat 22 (Z/22/156878)

Datum
21-10-2022

Indien u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, heeft u op basis van de 
Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om binnen 6 weken na de dag van 
terinzagelegging van dit besluit daartegen een beroepschrift in te dienen bij: De 
Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

In uw beroepschrift moet u in ieder geval de volgende gegevens vermelden:
• naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de dagtekening);
• omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
• de gronden van het beroep;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift stelt het besluit niet uit. Een beroepschrift 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.

Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als u ook een beroepschrift bij 
de rechtbank heeft ingediend. Voor de behandeling van het verzoek om een voorlopige 
voorziening brengt de rechtbank kosten (griffierecht) in rekening. U kunt ook digitaal 
het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitendijk 28 Strijensas’

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard maakt bekend dat zij het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Buitendijk 28 Strijensas’ met bijbehorende stukken ter 
inzage legt. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
De locatie betreft een voormalige agrarische bouwstede in het lint van de Buitendijk in 
Strijensas. De bestaande agrarische bedrijfswoning blijft behouden en wordt omgezet 
in een burgerwoning. 3 aanwezige voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden 
gesloopt. Op die plaats worden 2 vrijstaande woningen in een landschappelijk 
vormgegeven boerenerf opzet gerealiseerd.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitendijk 28 Strijensas’ en alle bijlagen liggen met 
ingang van donderdag 27 oktober 2022 tot en met woensdag 7 december 2022 ter 
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder 
plannummer: NL.IMRO.1963.BPbuitendijk28STR-ON01).

Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? 
Maak dan een afspraak met M. Koster via telefoonnummer 088 - 647 10 17. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) indienen tijdens de periode dat de 
stukken ter inzage liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk. 
Uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan
Gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitendijk 28 Strijensas’.

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

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of heeft u vragen? Neem dan contact 
op met M. Koster via telefoonnummer 088 – 647 10 17 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl. 

Maasdam 

Nieuw-Beijerland 

Strijensas 



Bezoekadressen

Kijk op www.gemeentehw.nl

Postadres

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland

 14 0186  |  088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl

 www.gemeentehw.nl

 06 - 10 63 54 21

Klacht of melding over uw omgeving? 

Zo geeft u het door

•  Download de FIXI-app in de Google 

Play Store of de App store.

• Meld het via www.gemeentehw.nl.

• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.

•  Buiten kantooruren, bel bij overlast of 

gevaar: 088 – 647 17 50.

Storingsdienst Openbare Verlichting 

Bel 076 - 581 06 58 of kijk op 

storing.moononline.nl.

Gemeentezaken? 

Maak een afspraak 

op www.gemeentehw.nl

Volg ons ook op

  gemeenteHW

  @gemeenteHW

  @gemeenteHW

Contactgegevens en openingstijden

De raad luistert  
dinsdagavond 1 november
 
Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? 
Bijvoorbeeld over het plan om een fietspad aan te leggen 
op het eiland Tiengemeten? Of over de begroting van de 
gemeente? Dat kan tijdens de beeldvormende 
bijeenkomsten op dinsdagavond 1 november. 

Welkom!
De 2 raadsbijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van 
Oud-Beijerland en beginnen allebei om 19.30 uur. U bent 
van harte welkom om de bijeenkomsten te volgen vanaf 
de publieke tribune. De bijeenkomsten zijn ook live te 
volgen via www.gemeentehw.nl/live. 
Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten van de raad 
zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De 
raad luistert en stelt vragen. Door te spreken helpt u de 
gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken 
die spelen in gemeente Hoeksche Waard. 

Bijeenkomst Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, 
Duurzaamheid en Openbare Ruimte
In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over 
het splitsen van een perceel aan de Boezemkade 
Puttershoek in 4 woonkavels, over het Ontwikkelbeeld 
Numansdorp of over woningbouwprogramma 
Stougjesdijk-Oost, waarvoor de gemeente een subsidie 
wil aanvragen.

Subsidie nodig voor Stougjesdijk-Oost
Stougjesdijk-Oost is de grootste uitbreidingswijk van de 
gemeente. Het college denkt aan een wijk met 
faciliteiten (waarin aandacht is voor het openbaar 
vervoer van en naar de wijk), een fietsverbinding en met 
maatschappelijke gebouwen waarvan ook de andere 
inwoners van onze gemeente profiteren. Het college wil 
daarnaast een woningbouwprogramma van maximaal 
2200 woningen, waarvan 30% sociaal, 40% betaalbaar en 
30% vrije sector. De marktpartijen kunnen - met de eisen 
van de gemeente - een woningbouwprogramma mogelijk 
maken van 21,3% sociaal- 29,2% betaalbaar en 49,5% 

vrije sector. Om het woningbouwprogramma toch 
volgens de verdeling van de gemeente te realiseren is 
extra geld nodig. Het college wil dit ‘gat’ dichten door 
het aanvragen van subsidies en cofinanciering en vragen 
aan de raad akkoord te gaan met zo’n aanvraag. Op 
dinsdag 1 november kunt u een presentatie over deze 
uitbreidingswijk bijwonen tijdens de beeldvormende 
bijeenkomst. 

Bijeenkomst Sociale leefomgeving, Bestuur, 
Veiligheid en Middelen
In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over 
een wijziging in de gemeenschappelijke regeling SVHW 
(deze organisatie zorgt onder andere voor de heffing en 
inning van lokale belastingen) en over de gemeentelijke 
begroting van volgend jaar en verder.

Begroting 2023-2026
Waar wil het college geld aan gaan uitgeven de volgende 
jaren en wat komt er aan geld binnen? Dat is te lezen in 
de begroting van 2023-2026 die het college voorlegt aan 
de raad. Op donderdag 10 november debatteren de 
fracties in de raad over het voorstel van het college. En 
neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting. 

De gehele agenda en de stukken voor de bijeenkomsten 
vindt u op www.gemeentehw.nl/overzicht. Klik op datum 
dinsdag 1 november.

Spreken tot de raad
Wilt u het woord richten tot de raad? Neem dan uiterlijk 
dinsdag 1 november 12.00 uur contact op met de griffie 
van de gemeenteraad via e-mailadres 
griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 - 647 
18 74. U kunt ook spreken tot de raad over niet-
geagendeerde onderwerpen.

Social media
Wat is en wat doet gemeenteraad Hoeksche Waard? 
Welke onderwerpen bespreekt de gemeenteraad deze 
week? Hoe komt u in contact met raadsleden? U krijgt 
antwoord op deze én nog veel meer andere vragen via de 
social mediakanalen van gemeenteraad Hoeksche Waard.

Volg ons op
   gemeenteraadHW 
  @gemeenteraadHW  

   @gemeenteraadHW

Nieuws uit de gemeenteraad


