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Conceptbegroting 2023 van gemeente Hoeksche Waard

Het college van B&W stelde de programmabegroting 2023 op, op basis van de door 

de gemeenteraad vastgestelde beleidsuitgangspunten in de Kaderbrief 2023.  

Op donderdag 10 november behandelt de gemeenteraad de conceptbegroting 2023. 

De conceptbegroting 2023 ligt ter inzage in het gemeentehuis Oud-Beijerland en kunt 

u bekijken via www.gemeentehw.nl/documenten.

     
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!

  Senior specialist 
klantinformatie (32-36 uur)

  Adviseur Publiekszaken  
(32-36 uur)

  Beheer riolering  
(36 uur)

  Beleidsmedewerker Verkeer 
(36 uur)

  Bestuurssecretaresse 
burgemeester (36 uur)

  Medewerker kabinetszaken 
(24 uur)

  Senior financieel adviseur 
met aandachtsgebied fiscaal 
(32-36 uur)

  Servicemedewerker 
buitendienst, taakaccent 
Riool (36 uur)

  Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening (36 uur)

Stage

  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? 

Tijdelijke vaccinatielocatie in gemeentehuis Oud-Beijerland

Vanaf woensdag 2 november is een tijdelijke vaccinatielocatie geopend in het 

gemeentehuis in Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6). Alle Hoeksche Waarders van 12 

jaar en ouder kunnen - op afspraak - op de locatie terecht voor een herhaalprik. De 

locatie is op woensdagen en donderdagen geopend van 9.30 tot 16.30 uur. 

Voor het maken van een afspraak kan men bellen met het lokale nummer van de GGD 

Zuid-Holland Zuid: 078 - 770 85 80. Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 

20.00 uur.

Militaire oefeningen op het water

Van maandag 31 oktober t/m vrijdag 4 november vinden er (soms ook ’s avonds) 

onder andere in onze gemeente militaire oefeningen plaats. Deze worden gehouden 

in het kader van opleiding en training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. 

De militairen voeren een zogenoemde ‘counter terrorisme training’ uit. Daarbij gaan 

zij varen en vallen zij vanaf het water een aantal objecten op land aan. Een 

vergelijkbare actie vindt ook plaats op het water waar een varend schip het doel zal 

zijn. Er wordt gebruikgemaakt van oefenmunitie (verf- en zeeppatronen). Aan de 

oefening nemen 25 personen deel en de oefening wordt ondersteund met 2 

helikopters en 2 militaire boten. 

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: 

communicatie.13LTBRIG@mindef.nl. 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

Of e-mail: JDVclaims@mindef.nl.



Fijn wonen, nu en in de toekomst

Een leven lang fijn wonen, dat wil natuurlijk iedereen. Het liefst in de eigen 
vertrouwde omgeving. Maar naarmate we ouder worden, veranderen onze 

woonwensen en behoeften. Voldoet uw huidige woning straks nog wel? Kunt u 

comfortabel blijven wonen, ook als het misschien lichamelijk minder gaat? Met ‘Lang 

Leve Thuis’ geven we u handige informatie, inspirerende voorbeelden en tips over wat 

u zelf kunt doen, zodat u fijn en zorgeloos kunt (blijven) wonen.
 

Waarom levensloopbestendig wonen? 

Een levensloopbestendige woning is een woning die geschikt is om veilig en 

comfortabel oud in te worden. Ook als u later zorg nodig heeft of slecht ter been 

bent. Dat klinkt nu misschien als een ver-van-uw-bedshow. Maar waarom wachten 

totdat het te laat is? Ongemakken komen vaak onverwachts. Dan kunt u misschien 

niet meer wonen zoals u dat zelf wilt. Begin daarom op tijd, bijvoorbeeld als u zo rond 

de 55 jaar oud bent. Hoe bereidt u zich voor? U kunt verhuizen naar een 

levensloopbestendige woning of uw huidige woning aanpassen. In dit laatste geval is 

het verstandig om te kijken wat er in uw woning mogelijk is. Niet elke woning is 

namelijk geschikt om levensloopbestendig te maken. 

Gratis woningscan en advies 

Maak daarom gebruik van de gratis woningscan. Een adviseur komt dan bij u langs om 

de situatie in kaart te brengen. U ontvangt vervolgens een vrijblijvend persoonlijk 

advies, afgestemd op uw (toekomstige) woonwensen. Hierin staat precies 

omschreven welke stappen u kunt zetten. Zo weet u zeker dat de aanpassingen die u 

doet ook echt geschikt en toekomstbestendig zijn.

 

Meer informatie

Onder de noemer ‘Lang Leve Thuis’ wil gemeente Hoeksche 

Waard haar inwoners bewust maken van de mogelijkheden 

van langer zelfstandig thuis wonen. Wij werken hierbij samen 

met Welzijn Hoeksche Waard. Kijk voor het aanvragen van de 

woningscan en meer tips in en rondom uw huis op 

www.langlevethuis.info of scan de QR-code.

Debby, graag ruimte reserveren voor een liggend A5 bestand

Dit bestand lever ik begin van de middag bij je aan!

Dit zijn gemiddelde bedragen. Deze bedragen zijn afhankelijk van uw persoonlijke 

situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezit van een eigen woning, de waarde 

van de eigen woning en het aantal ledigingen van containers.

Rioolheffi  ng     € 205,*-  wordt  € 218,-*

Afvalstoff enheffi  ng   € 225,*-  wordt  € 232,-*

Onroerendzaakbelasting   € 262,*-  wordt  € 279,-* 
Waardering Onroerende Zaken (WOZ) 

waarde € 352.000)

Op deze pagina ziet u in één oogopslag wat er op hoofdlijnen aan geld 

binnenkomt en waar we het aan uit willen geven. De gemeenteraad neemt op 

donderdag 10 november een besluit over de vaststelling van de begroting. 

Het college van burgemeester en wethouders

Ontwerpbegroting 2023

Inkomsten

Dividend

1,1 miljoen

Bijdragen vanuit reserves

5,0 miljoen

Overig
(overige inkomsten waaronder

grondverkopen, verhuuropbrengsten

en specifi eke uitkeringen, etc.)

29,5 miljoen

Totaal 219,6 miljoen

- Onroerendezaakbelasting

- Afvalstoff enheffi  ng

- Rioolheffi  ng

Leges 

- Lijkbezorgingsrechten

- Hondenbelasting

- Overig

19,1 miljoen

  9,0 miljoen

  9,2 miljoen

  3,6 miljoen

  1,3 miljoen

  0,6 miljoen

  0,4 miljoen

Lokale heffi  ngen
43,3 miljoen

Andere inkomsten
35,5 miljoen

Wat zijn de inkomsten en 

waar komen ze vandaan?

Totaal 219,6 miljoen

Bestuur & ondersteuning - bestuur, burgerzaken (inclusief dienst-

verlening) en beheer overige gebouwen en gronden, inclusief bedrijfsvoering

Veiligheid - crisisbeheersing, brandweer, openbare orde (inclusief handhaving) 

en veiligheid.

Verkeer, vervoer & openbare ruimte - verkeer en vervoer, parkeren, 

recreatieve havens, economische havens en waterwegen, openbaar vervoer, 

wegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, riolering, afval,

begraafplaatsen en crematoria.

Economie - economische ontwikkelingen, fysieke bedrijfsinfrastructuur, 

bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie.

Onderwijs - openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid 

en leerlingenzaken.

Sport, cultuur en recreatie - sportbeleid en activering, sport-

accommodaties, cultuurpresentatie, musea, cultureel erfgoed en media,

subsidiebeleid en welzijnswerk.

Sociaal domein - samenkracht en inwonersparticipatie, wijkteams, inkomens-

regelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen 

(Wmo), maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg.

 Volksgezondheid en milieu - volksgezondheid en milieubeheer

(inclusief duurzame energie).

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening - ruimtelijke ordening, 

grondexploitatie (anders dan bedrijventerreinen), wonen en bouwen.

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, 
Vennootschapsbelasting (VPB) en onvoorzien

Stortingen in reserves

Hoe wordt het geld per programma uitgegeven?

Uitgaven

Van het Rijk 
140,8 miljoen

8,8 miljoen

10,1 miljoen

46,8 miljoen

2,6 miljoen

7,0 miljoen

12,3 miljoen

78,4 miljoen

7,3 miljoen

9,6 miljoen

34,0 miljoen

2,9 miljoen

De besluitvorming over de begroting vindt op donderdag 10 november plaats tijdens de besluitvormende vergadering. 

De eerder verschenen fi nanciële documenten vindt u op www.gemeentehw.nl/documenten.

Mijn portemonnee

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 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.



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. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

27-10-2022 Het verhogen van het talud tot maaiveldniveau 
en het plaatsen van een damwand - Waterlelie 
19 in 's-Gravendeel. (Z/22/173040)

Heinenoord

24-10-2022 Het bouwen van een woning - Blaaksedijk-Oost 
34 in Heinenoord. (Z/22/172493)

24-10-2022 Het kappen van een boom voor de garage 
- Wilhelminastraat 14 in Heinenoord. 
(Z/22/172515)

25-10-2022 Het plaatsen van nieuwe kozijnen aan de 
voorzijde van de woning - Blaaksedijk Oost 40 in 
Heinenoord. (Z/22/172781)

27-10-2022 Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van 
de aanbouw (rijksmonument) - Dorpsstraat 26 
in Heinenoord. (Z/22/173124)

Duurzaam doen met oog op 
de toekomst; hoe kun je met 
je eigen gedrag en handelen 
een bijdrage leveren?

Meer informatie en inschrijven 
www.o-hw.nl
 
Locatie
Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden 
in Heinenoord

vrijdag 18 november
• Inspiratietour met de waterstofbus naar 3 duurzame  

Hoeksche Waardse ondernemers
• Inspiratiebijeenkomst met onder andere gastspreker  

Helga van Leur (duurzaamheidsambassadeur en meteoroloog) 
• Aansluitend een netwerkborrel met een hapje eten

Heeft u zich al ingeschreven?

Expositie Marianne Blok

In de maanden november en december kunt u in het gemeentehuis in Oud-Beijerland 

(W. van Vlietstraat 6) de werken van Marianne Blok bekijken.

Marianne Blok (geboren op 28 september 1959 in Gouda) is nu woonachtig in 

Mookhoek en is een autodidact schilder. Op haar 36ste begon zij met tekenen, 

voorzichtig met conté- en pastelkrijt. Haar uitdaging was destijds portret tekenen van 

mensen en huisdieren. Het zo sprekend mogelijk laten lijken was haar doel. Het heel 

vaak doen, oefenen en leren kijken, heeft ervoor gezorgd dat zij tegenwoordig 

schildert met acrylverf en olieverf en in opdracht portretten maakt.

Portret, abstract, expressionisme maar vooral realisme, is waar zij zich met veel plezier 

en vooral veel passie mee bezighoudt. Zich steeds een stapje verder ontwikkelen en 

nieuwe dingen ontdekken, dat zorgt ervoor dat schilderen voor haar zo ontzettend 

leuk is. 

Gebruik maken van de kracht van kleur! 

Sinds 2016 is ze aangesloten bij de Hoeksche 

Waardse Kunstenaars en heeft zij zeer 

regelmatig exposities binnen en buiten de 

Hoeksche Waard. Marianne werd 2 maal 

genomineerd tot de laatste 50 kunstenaars bij 

“Painting of the Year”. Ook begeleidt zij iedere 

week een groep enthousiaste dames in de 

schildersgroep ‘Mixed Media’, waar volop met 

plezier geschilderd wordt. Haar schildermotto is: 

“Mooie materialen, volle verfstreken met 

krachtige kleuren, lef maar vooral plezier en 

liefde voor en in het schilderen zorgen voor 

vrijheid, zelfvertrouwen en bijzondere schilderijen!”

Speel HackShield in de Week van de Mediawijsheid

Ben je tussen de 8 en 12 jaar oud? Speel dan HackShield tijdens de Week van de 

Mediawijsheid (vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 november).

HELP! Ignos, verspreider van desinformatie, heeft het archief van MediaMasters 

overgenomen! En dat is tijdens de Week van de Mediawijsheid natuurlijk een heel 

groot probleem. Daarom hebben we de hulp van de Cyber Agents nodig. Hoe? Door 

met de juiste kennis Ignos te verslaan! Op www.joinhackshield.nl/game staat een 

speciaal level klaar voor alle Cyber Agents. Lukt het jullie om het level uit te spelen en 

Ignos te verslaan? Zet hem op Cyber Agents, we rekenen op jullie!

 

Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, ook in gemeente Hoeksche Waard. 

Daarom zijn we op zoek naar Junior Cyber Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar die 

zichzelf en hun omgeving digitaal vaardig maken. Kinderen kunnen ons helpen om de 

gemeente te beschermen. Daarom vragen we hen om Cyber Agent in Hoeksche 

Waard te worden door HackShield online te 

spelen op www.joinhackshield.nl of de app 

voor smartphone en tablet te downloaden.

Regionaal project HackShield Future 

Cyber Heroes

HackShield Future Cyber Heroes is een 

project van de VeiligheidsAlliantie regio 

Rotterdam om kinderen digitaal weerbaar te 

maken. Deelnemende gemeenten aan dit 

educatieve project zijn: Brielle, Dordrecht, 

Gorinchem, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-

Ambacht, Hoeksche Waard, Krimpen aan den 

IJssel, Nissewaard, Rotterdam en Westvoorne.



Klaaswaal

25-10-2022 Het aanleggen van een tijdelijke bouwweg 
- tussen de Oud-Cromstrijensedijk en de 
Kreupeleweg in Klaaswaal. (Z/22/172695)

28-10-2022 Het plaatsen van zonnepanelen tegen de 
zijgevel - Madeliefstraat 18 in Klaaswaal. 
(Z/22/173207)

Maasdam

25-10-2022 Het kappen en herplanten van 2 bomen 
- Merwedestraat 2 - 41 in Maasdam. 
(Z/22/172583)

Nieuw-Beijerland

18-10-2022 * RECTIFICATIE * 
In de gemeenterubriek van woensdag 26 
oktober werd de volgende ingekomen 
aanvraag omgevingsvergunning vermeld: Het 
plaatsen van een airco-unit aan de voorzijde 
- ‘s-Gravenweg 34 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/171658) Het adres is onjuist. Het gaat 
namelijk om ‘s-Gravenweg 37 in  
Nieuw-Beijerland.

Numansdorp

17-11-2021 * RECTIFICATIE * 
In de gemeenterubriek van woensdag 19 
oktober werd de volgende ingekomen 
aanvraag omgevingsvergunning vermeld: 
Het bouwen van een woning - Hallinxweg 
4a in Numansdorp. (Z/21/123052) Dit is 
onjuist. Het betreft alleen een vooroverleg 
en het is dus geen ingekomen aanvraag 
omgevingsvergunning.

25-10-2022 Het aanbrengen van beschoeiing - Paltrokmolen 
33 in Numansdorp. (Z/22/172729)

Westmaas

24-10-2022 Het plaatsen van een tuinhuis - Munnikenweg 5 
in Westmaas. (Z/22/172342)

Zuid-Beijerland

26-10-2022 Het bouwen van een loods - De Leeuw 6 in 
Zuid-Beijerland. (Z/22/172868)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

25-10-2022 Het realiseren van een aanbouw - 
Bevershoekstraat 103 in 's-Gravendeel. 
(Z/22/166563)

Heinenoord

28-10-2022 Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van 
de aanbouw (rijksmonument) - Dorpsstraat 26 
in Heinenoord. (Z/22/173124)

Maasdam

24-10-2022 Het realiseren van een dakopbouw - 
Parallelweg 26 in Maasdam. (Z/22/166511)

Mijnsheerenland

24-10-2022 Het realiseren van een dakopbouw aan 
de achterzijde - Wilhelminastraat 50 in 
Mijnsheerenland. (Z/22/166476)

Numansdorp

25-10-2022 Het plaatsen van beschoeiing en vlonder 
- Paltrokmolen 41 in Numansdorp. 
(Z/22/168747)

28-10-2022 Het splitsen van een woning - Burg. de 
Zeeuwstraat 153 en 155 in Numansdorp. 
(Z/22/167694)

Oud-Beijerland

24-10-2022 Het realiseren van een terrasoverkapping aan 
de haven - Havendam 16 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/163155)

Puttershoek

27-10-2022 Het doorbreken van een muur - Magnoliastraat 
3 in Puttershoek. (Z/22/170552)

Strijen

25-10-2022 Het plaatsen van zonnepanelen op een 
gemeentelijkmonument - Buitendijk 10 in 
Strijensas. (Z/22/167554)

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Piershil

28-10-2022 Het in gebruik nemen van het gemeentehuis 
Piershil voor de opvang van vluchtelingen 
- Voorstraat 31 in Piershil. De beslistermijn 
wordt met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 
2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 11-12-2022. (Z/22/158100)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard

24-10-2022 Evenementenvergunning voor het organiseren 
van een wintermarkt op vrijdag 16 december 
2022 van 16.00 tot 22.00 uur ter hoogte 
van het winkelcentrum Polderboom in 
Goudswaard.

Klaaswaal

24-10-2022 Evenementenvergunning voor het organiseren 
van een verlichte skate night op vrijdag 11 
november 2022 van 18.00 tot 22.00 uur aan 
de Oud Cromstrijensedijk WZ ter hoogte van 
nummer 23 in Klaaswaal.

Maasdam

25-10-2022 Evenementenvergunning voor het houden van 
het muziekconcert 'Welcome to a brand new 
day' op zaterdag 5 november 2022 van 20.30 
tot 1.00 uur aan de Fazant 3 in Maasdam.

Oud-Beijerland

26-10-2022 Evenementenvergunning voor het organiseren 
van Sint on Tour op zaterdag 12 november 
2022 van 13.30 tot 16.30 uur in  
Oud-Beijerland.

26-10-2022 Evenementenvergunning voor het 
houden van het ‘Vivo Najaarsconcert’ door 
Muziekvereniging De Bazuin op zaterdag 12 
november 2022 vanaf 20.00 tot 22.00 uur aan 
de Polderlaan 1 in Oud-Beijerland.  

    

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland

25-10-2022 Een ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens 
het muziekconcert 'Welcome to a brand new 
day' op 5 november 2022 van 20.30 tot 0.30 
uur aan de Fazant 3 in Maasdam.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum collecte Naam organisatie

In alle dorpen van gemeente Hoeksche Waard

07-11-2022 t/m 
12-11-2022

Alzheimer Nederland in alle dorpen van 
gemeente Hoeksche Waard.

Maasdam

09-11-2022 De opbrengst van de verkoop van oliebollen 
komt ten goede aan de Hervormde Gemeente 
in Sint Anthoniepolder. Locatie verkooppunten 
Dorpstraat 37, Hoeksedijk 13 en Sportlaan 3a in 
Maasdam.

‘s-Gravendeel

09-11-2022 De opbrengst van de verkoop van oliebollen 
komt ten goede aan de Hervormde Gemeente 
in Sint Anthoniepolder. Locatie verkooppunt 
Kerstraat 23 in ‘s-Gravendeel.

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

24-10-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen diverse straten in 
‘s-Gravendeel. (Z/22/172503) 
Anemoonpad 1 t/m 27 - Hyacinterf 2 t/m 6 - 
Irisstraat 13 t/m 17 - Bolkafstraat 12 t/m 22 
- Klaprooslaan 13 t/m 25 - Klaprooslaan 18 t/m 
28 en Lijnzaadstraat 2 t/m 14.

Uitschrijvingen personen gemeente Hoeksche Waard

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard maakt bekend, dat na onderzoek 

is gebleken, dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar 

hij/zij in de basisregistratie personen staat ingeschreven. Het college besloot deze 

personen, conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie, uit te schrijven uit de 

Basisregistratie Personen van gemeente Hoeksche Waard en te registreren in de 

landelijke Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres. 

   

Naam  Plaats  Datum uitschrijving

H. Mourits Heinenoord 22-09-2022

G. Sunday Puttershoek 29-07-2022

I. Otaņķe ‘s-Gravendeel 03-10-2022
 

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na deze publicatie 

bezwaar maken. Dit doet u door een brief te sturen aan: Het college van B&W van 

gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u de brief verzendt (de dagtekening);

• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• de reden van bezwaar;

• een ondertekening met naam en handtekening.

Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens uw telefoonnummer en 

e-mailadres. Aan het behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het besluit niet uit. Een bezwaarschrift heeft 

namelijk geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Wilt u het 

besluit vanwege de spoedeisendheid laten uitstellen, dan kunt u een zogenaamde 

‘voorlopige voorziening’ vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: 

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 

50951, 3007 BM Rotterdam. 

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Een voorlopige voorziening kan alleen 

worden gevraagd als er ook bezwaar is ingediend. Voor de behandeling van het verzoek 

om voorlopige voorziening brengt de rechtbank kosten (griffierecht) in rekening.  



Kennisgeving intrekken omgevingsvergunning Röntgenstraat 20

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning 

die op 5 oktober 2005 en 6 maart 2015 is verleend aan 

Waterschap Hollandse Delta in te trekken. Het betreft de 

inrichting aan Röntgenstraat 20 in Oud-Beijerland.

Activiteit: milieu

Voor: intrekken omgevingsvergunning RWZI Oud-

Beijerland

Datum besluit: donderdag 27 oktober 2022

• Revisievergunning met kenmerk DGWM/2005/14283, 

d.d. 5 oktober 2005;

• Actualisatie/ambtshalve wijziging met kenmerk 

2015006307/DRE, d.d. 6 maart 2015.

Bezwaar/Beroep instellen

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, sector bestuursrecht, 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.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor 

het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het 

indienen van een beroepschrift houdt de werking van het 

besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang kan een 

belanghebbende, die een beroepschrift heeft ingediend, 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, 

sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM 

Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening 

(tijdelijke beslissing) te treffen. De beschikking treedt dan 
niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een 

uitspraak heeft gedaan. Voor de behandeling van het 

verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit 

Omgevingsbeheer via telefoonnummer 078- 770 85 85.

Oud-Beijerland 

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

Nieuws uit de gemeenteraad

Begroting 2023 gemeente Hoeksche Waard; wat vindt en besluit de raad?

In de begroting 2023 staat wat de gemeente aan geld binnenkrijgt en waaraan het 

college de inkomsten in 2023 wil uitgeven. De gemeenteraad gaat over het geld van de 

gemeente en bepaalt hoe de begroting eruitziet. Is de raad het eens met het voorstel 

van het college of wil de raad het geld anders verdelen? Het raadsdebat en de 

besluitvorming volgt u op donderdag 10 november vanaf 19.30 uur.

Vergadering bijwonen? Wees welkom!

Volg de vergadering vanaf de publieke tribune. De vergadering is in het gemeentehuis in 

Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6) en start om 19.30 uur. U kunt de vergadering ook 

live online volgen via www.gemeentehw.nl/live.

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


