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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?

Senior ﬁnancieel adviseur
met aandachtsgebied ﬁscaal

Adviseur Publiekszaken
(32-36 uur)

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!

(32-36 uur)

Beheer riolering
(36 uur)

Senior specialist
Klantinformatie

Beleidsmedewerker Verkeer

(32-36 uur)

(36 uur)

Medewerker
begraafplaatsen

Servicemedewerker
Buitendienst taakaccent
riool

(36 uur)

(36 uur)

Medewerker kabinetszaken
(24 uur)

Startersfunctie junior
toezichthouder bouw &
ruimtelijke ordening
(32-36 uur)

Toezichthouder bouw &
ruimtelijke ordening
(36 uur)

Stages
Meewerk- en/of
afstudeerstage
bouwkunde

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard?
Direct energie besparen met de gratis energiebespaarscans voor ondernemers en
maatschappelijke organisaties
Ondernemers en maatschappelijke organisaties die veel energie verbruiken en door
de hogere energieprijzen in de problemen komen, kunnen gratis een
energiebespaarscan laten uitvoeren. Een onafhankelijk expert van Stichting Energieke
Regio zet dan de besparingsmogelijkheden voor uw bedrijf of organisatie op een rij in
een overzichtelijk rapport. Met dit duidelijke advies wordt het makkelijker om energie
te besparen en de energierekening te verlagen. Met ‘quick wins’ kunt u direct aan de
slag. Ook krijgt u aanbevelingen voor de langere termijn. En een contactpersoon die u
graag verder helpt met verduurzamen en besparen. Gemeente Hoeksche Waard heeft
40 energiebespaarscans ingekocht. Dus wees er snel bij.
Verlaag de energierekening, meld u aan voor het webinar
Ook organiseert de gemeente op maandag 28 november van 20.00 tot 21.30 uur een
gratis online informatieavond (webinar) ‘Energie besparen’. Dit webinar is interessant
voor iedere ondernemer of maatschappelijke organisatie die de energierekening wil
verlagen. U ontvangt handige adviezen om direct energie te besparen, het liefst
zonder grote uitgaven te doen. Maar ook worden bespaarmogelijkheden voor de
langere termijn besproken en welke subsidies en financieringsmogelijkheden er zijn.
Het webinar wordt verzorgd door Energieke Regio. Zij helpen bedrijven en
organisaties met verduurzamen.

Aanmelden voor energiebespaarscan of online informatieavond
Aanmelden voor de gratis energiebespaarscan en/of de online informatieavond
‘Energie besparen’ kan op de website van Energieke Regio:
www.energiekeregio.nl/hoeksche-waard.

Afsluitingen en omleidingen Polderweg/
N217/rotonde N491
De N217 wordt op 2 plaatsen aangepast om ervoor te zorgen dat het verkeer tijdens
de renovatie van de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024 kan blijven rijden. De
rotonde bij ’s-Gravendeel is opgewaardeerd tot een turborotonde en de kruising bij
de Polderweg/N217 krijgt extra opstelstroken en verkeerslichten.
Nachtafsluitingen maandag 21 tot en met vrijdag 24 november
Tijdens de avonden en nachten van maandag 21 tot en met vrijdag 24 november is
het kruispunt Polderweg/N217 vanwege wegwerkzaamheden afgesloten. Mourik
Infra gaat asfalteren, frezen en wegmarkeringen aanbrengen. De nachtafsluitingen
beginnen om 20.00 uur en duren tot 6.00 uur. Op de eerste nacht, maandag 21
november, is het kruispunt volledig afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. De
volgende wegen zijn dan afgesloten:
• Polderweg van de kruising N217 tot aan de Blaaksedijk
• Blaaksedijk vanaf de kruising met de Provinciale weg tot aan de Postweg
• Postweg vanaf het kruispunt Groeneweg/Blaaksedijk
• Langeweg vanaf de Blaaksedijk tot aan de Postweg
• N217 vanaf de provinciale weg tot aan de Sportlaan
De andere nachten, dinsdag 22, woensdag 23 en vrijdag 24 november, kan het
verkeer wel over de N217 en wordt het om en om over één rijbaan geleid.
Weekendafsluiting vrijdag 2 tot maandag 5 december kruising Polderweg/N217
In het weekend van vrijdag 2 tot maandag 5 december is de kruising Polderweg/
N217 wegens wegwerkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Dit duurt van
vrijdag 2 december 21.00 uur tot maandag 5 december 6.00 uur ’s ochtends.
Zowel de kruising als bovenstaande wegen zijn dan afgesloten.
Hoe lopen de omleidingsroutes?
De routes zijn als volgt:
• Komend vanaf de A16 en Kiltunnel? Rij dan om via de A16, A15 en A29.
• Komend vanuit de richting Oud-Beijerland kunt u via de A29, A15 en A16.
De routes zijn met wegbewijzeringsborden aangegeven vanaf de invalswegen vanaf
de snelwegen A16, A15 en A29. Kijk voor meer informatie op www.N217.nl.
Weekendafsluiting vrijdag 2 tot maandag 5 december N217 tussen rotonde
Sportlaan en rotonde N491
Tegelijkertijd wordt er aan de N217 gewerkt ter hoogte van het viaduct over de
Boezemvliet in Maasdam. Dit duurt ook van vrijdag 2 december 21.00 uur tot
maandag 5 december 6.00 uur ’s ochtends. Automobilisten kunnen tussen de
rotonde Sportlaan en rotonde N217/N491 (’s-Gravendeelseweg/Trambaan) via de
parallelweg, van en naar Puttershoek komen. Fietsers mogen dan niet over de
parallelweg omdat dat te veel risico vormt. Zij worden door Maasdam omgeleid via
de Sportlaan, de Lageweg en de ’s-Gravendeelseweg.
Bussen rijden alternatieve route
Het openbaar vervoer rijdt tijdens deze weekendafsluiting volgens dienstregeling.
Bussen rijden wel via een alternatieve route, dus houdt u rekening met kleine
vertragingen. Kijk voor meer informatie op www.connexxion.nl.
Heeft u vragen?
Stuur een e-mail naar mjlm.andriessen@pzh.nl

Je ziet het niet, maar het is er wel
Wanneer je in huis je houtkachel, pelletkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook.
Die rook bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Deze schadelijke stoffen 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 houtkachel, pelletkachel of
open haard aansteken? 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.

Houtkachel of open haard:
8 manieren om minder geur- en rookoverlast te
veroorzaken.Je kunt de uitstoot van schadelijke stoffen
beperken. Volg de tips hieronder.
1. Raadpleeg eerst Stookwijzer.nu. Laat de houtkachel,
pelletkachel of open haard uit bij windstil of mistig weer.
2. Stook alleen droog hout.
3. Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout.
4. Volg de instructies bij de kachel of haard voor het
aansteken van het vuur.
5. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.
6. Zorg voor volledige luchttoevoer. Laat het hout dus niet
smoren én laat een houtvuur vanzelf uitbranden.
7. Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open.
8. Controleer regelmatig of je goed stookt. Een goed vuur
heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt bijna geen
rook uit de schoorsteen.

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

Gemeente logo

Verloren en gevonden voorwerpen
Heeft u iets verloren? Misschien heeft iemand anders het al gevonden.
Kijk voor alle gevonden voorwerpen die bij ons zijn afgegeven op
www.gemeentehw.nl/gevondenvoorwerpen.
Heeft u een voorwerp gevonden dan kunt u die ook hier aangeven.

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp?
Strijen
Leerlingen De Meerwaarde en De Parel onder de indruk van bezoek aan Joodse begraafplaats
Leerlingen van CBS De Parel en OBS De Meerwaarde uit Strijen bezochten vrijdagmiddag
11 november de Joodse begraafplaats in Strijen. In 1942, nu 80 jaar geleden, werden in
dat dorp 3 Joodse families door de nazi-bezetters gedeporteerd. 15 familieleden
kwamen om het leven in de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor. Het bezoek
maakte grote indruk op de leerlingen. Op de begraafplaats gaf een gids uitgebreid en
aansprekend uitleg over de graven. De teksten op de zerken zijn grotendeels onleesbaar,
maar vertellen elk een persoonlijk verhaal over een mensenleven. De leerlingen uit de
groepen 7 en 8 luisterden dan ook belangstellend naar zijn verhaal.
Expositie in museum Het Land van Strijen
Tot eind 2022 is in het museum Het Land van Strijen aan de Kerkstraat 47 een expositie
te zien over de 3 families. Op een twintigtal panelen staan informatie over en foto’s van
de Joodse inwoners van Strijen. Daarnaast worden allerlei Joodse voorwerpen
tentoongesteld.
Meer leest u op onze website www.gemeentehw.nl/actueel.

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.

10-11-2022

09-11-2022

Zakelijke inhoud

Het bouwen van 20 woningen - de Boomgaard
in Goudswaard. (Z/22/175343)

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

07-11-2022

Het uitbreiden en vernieuwen van de
bestaande werktuigenberging - Schoutsdijk 3 in
Zuid-Beijerland. (Z/22/166214)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

08-11-2022

Maasdam

Het bouwen van een aanbouw - Westdijk 5 in
Heinenoord. (Z/22/174785)

07-11-2022

Mookhoek
07-11-2022

Vooroverleg bouw woning - Zweedsestraat 5 in
Mookhoek. (Z/22/174709)

Nieuw-Beijerland
07-11-2022

08-11-2022

Oud-Beijerland
08-11-2022

Het plaatsen van een dakopbouw - Sportlaan 30
in Oud-Beijerland. (Z/22/174898)

08-11-2022

Het realiseren van een overkapping aan
de bestaande schuur - Crayenbosch 8 in
Oud-Beijerland. (Z/22/174904)

08-11-2022

Het uitbreiden van het winkelpand - OostVoorstraat 6 in Oud-Beijerland. (Z/22/174791)

09-11-2022

Het wijzigen van de bestemming - Pieter
de Hooghlaan 37 in Oud-Beijerland.
(Z/22/175087)

11-11-2022

Standplaatsvergunning voor de verkoop van
kerstbomen op 2 december 2022 tussen
16.00 en 20.00 uur en op 3 december 2022
tussen 9.00 en 16.00 uur - Middelstraat 13 in
Nieuw-Beijerland.

09-11-2022

Collectevergunning waarvan de opbrengst ten
goede komt aan Stichting Halte Zomervilla van
de verkoop van kerstbomen op 2 december
2022 tussen 16.00 en 20.00 uur en op 3
december 2022 tussen 9.00 en 16.00 uur Middelstraat 13 in Nieuw-Beijerland.

Oud-Beijerland
Het realiseren van een uitbouw - Smidsweg 20a
in Westmaas. (Z/22/175230)

11-11-2022

Het bouwen van een garage en het vergroten
van een aanbouw - Oranjeweg 21 in
Zuid-Beijerland. (Z/22/174875)

09-11-2022

Zakelijke inhoud
09-11-2022

’s-Gravendeel
09-11-2022

Het bouwen van een woning - Lindehof 1a in
's-Gravendeel. (Z/22/158289)

09-11-2022

Het verlengen van de vergunning voor de
tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers en
in stand houden van ICT-mast met 5 jaar tot 1
december 2027 - Kilweg 41 in 's-Gravendeel.
(Z/22/168160)

Het vervangen van de brug - Burgemeester de
Vrieslaan ter hoogte van huisnummer 37 en 39
in Goudswaard. (Z/22/172141)

08-11-2022

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

Klaaswaal
07-11-2022

08-11-2022

Het tijdelijk (14 maanden) plaatsen van een
stacaravan - Sint Anthoniehof 2t in Maasdam.
(Z/22/168554)

Nieuw-Beijerland
07-11-2022

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

Besluit d.d.

10-11-2022

7-11-2022

Vergunning voor het houden van een
Sinterklaasintocht op 12 november 2022 van
13.30 tot 14.15 uur - vanaf winkelcentrum
Gravin Sabinastraat in
Zuid–Beijerland.

Loterijvergunning voor het organiseren van een
loterij voor muziekvereniging Crescendo op
31 januari 2023 om 19.00 uur - Tuinweg 26 in
Zuid-Beijerland.

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland
09-11-2022

Zakelijke inhoud

Een ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het
schenken van zwak-alcoholische dranken op
26 november 2022 vanaf 13.00 tot en met
16.30 uur tijdens de opening van een winkel Oostdijk 22 in Oud-Beijerland.

Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard heeft besloten de volgende straatnaam
in te trekken: Roseval in Strijen.

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
05-11-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Schevenstraat 10
in 's-Gravendeel. (Z/22/174421)

Heinenoord
08-11-2022

Het slopen van de bestaande aanbouw
en bijgebouw - Westdijk 5 in Heinenoord.
(Z/22/174784)

Klaaswaal
08-11-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen Bommelskoussedijk 36 in Klaaswaal.
(Z/22/174833)

Nieuw-Beijerland
Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Achterstraat 15 in
Nieuw-Beijerland. (Z/22/175199)

Strijen
08-11-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Pieter de
Jongstelaan 32 in Strijen. (Z/22/174880)

10-11-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Oud
Bonaventurasedijk 58 in Strijen. (Z/22/175208)

Westmaas
07-11-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Groteweide 25 in
Westmaas. (Z/22/174585)

07-11-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - diverse woningen
aan de Groteweide en Bomenweide in
Westmaas. (Z/22/174623)

Zakelijke inhoud

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Kerk in Actie in alle dorpen van gemeente
Hoeksche Waard.

Besluiten

10-11-2022
Vergunning voor het innemen van een
standplaats voor het plaatsen van 2
informatiebussen met betrekking tot glasvezel
op 15 en 16 november 2022 van 11.00 tot
18.00 uur - Beatrixlaan in Westmaas.

Zuid-Beijerland

Maasdam
11-11-2022

Evenementenvergunning voor het houden van
de Sinterklaasintocht op 19 november 2022
van 13.15 tot 14.15 uur - haven (Oostzijde 1) in
Puttershoek.

Wet op de Kansspelen
Verzonden d.d.

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

21-11 tot en
met 26-11-2022

Zuid-Beijerland

Heinenoord
10-11-2022

Ontheffing sluitingstijd op 25 december 2022
tot 3.00 uur, op 26 december 2022 tot 3.00
uur en op 31 december 2022 tot 5.00 uur voor
Café 't Veerhuys aan de Oosthavenzijde 1 in
Puttershoek.

Westmaas

Goudswaard
08-11-2022

Vergunning voor het houden van de Stroowaert
Canicross op 19 november 2022 van 14.00 tot
16.30 uur - Langeweg 14 in Oud-Beijerland.

Puttershoek

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Vergunning voor het innemen van een
standplaats voor het plaatsen van 2
informatiebussen met betrekking tot glasvezel
op 17 en 19 november 2022 van 11.00 tot
18.00 uur - Binnenbans (op een parkeerplaats)
in Mijnsheerenland.

09-11-2022

Zuid-Beijerland
08-11-2022

Vergunning voor het houden van een Sinterklaasintocht op 19 november 2022 aan de
Polderdijk van 11.00 tot 11.45 uur en aansluitend een feest in Sporthal Duyvesteijn tot
13.30 uur - Fazant 3 in Maasdam.

Nieuw-Beijerland

Het uitbreiden van het bedrijfsgebouw Aston Martinlaan 36 in Oud-Beijerland.
(Z/22/175316)

Westmaas
10-11-2022

Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland
Het bouwen van een woning - Dorpsgaard kavel
6 in Nieuw-Beijerland. (Z/22/174710)

Naam organisatie

Strijen

07-11-2022

Heinenoord

Datum collecte

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

Zuid-Beijerland

Goudswaard
11-11-2022

Het bouwen van een woning - Hallinxweg 2 in
Numansdorp. (Z/22/168389)

Westmaas
07-11-2022

Overzicht collecte(s) komende periode(s)
Hoeksche Waard

Numansdorp

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Het plaatsen van een hardhouten damwand
- Akkerdreef 1 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/166329)

Ontwerp woonwagen- en standplaatsenbeleid
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerp woonwagen- en
standplaatsenbeleid ter inzage legt.
Na het intrekken van de Woonwagenwet in 1999 werden
de gemeenten verantwoordelijk voor het
woonwagenbeleid. Gemeentelijk beleid beperkte zich tot
het inrichten en beheren van woonwagencentra. Diverse
uitspraken over mensenrechten in relatie tot
woonwagenbewoners maakten duidelijk dat niet op de
oude voet verder kon worden gegaan. Voor de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
waren de uitspraken aanleiding om een landelijk
beleidskader uit te brengen. Dit kader moet worden
omgezet in lokaal beleid. Het ontwerp-Woonwagen en
standplaatsenbeleid voorziet hierin.

Ter inzage
Het ontwerp woonwagen en standplaatsenbeleid ligt
met ingang van donderdag 17 november tot en met
woensdag 28 december 2022 ter inzage. U kunt de
stukken raadplegen op onze website
www.gemeentehw.nl / Bestuur & Organisatie onder
Bekendmakingen & Regelgeving.
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan
een afspraak met N. van Prooijen via telefoonnummer
088 - 647 17 71.
Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk)
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage
liggen. U kunt uw zienswijze digitaal indienen via het
daarvoor bestemde webformulier. U vindt het
webformulier op onze website www.gemeentehw.nl /
Direct regelen & Informatie / Klacht of melding onder

Gemeentelijke organisatie. Hiervoor moet u inloggen
met DigiD. Het indienen van een zienswijze per email is
niet mogelijk.
U kunt uw zienswijze ook met een brief bij ons indienen.
Uw zienswijze tegen het ontwerp beleid kunt u indienen
bij:
College van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp woonwagen
en standplaatsenbeleid.’
Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of
heeft u vragen? Neem dan contact op met N. van
Prooijen via telefoonnummer 088 - 647 17 71 of via
e-mail nathalie.vanprooijen@gemeentehw.nl.

Goudswaard
Besluiten
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het volgende besloten:
• Instellen van een 30-km zone en het instellen van een
inrijverbod zwaar verkeer Boven/beneden Molendijk
en de Dorpsstraat in Goudswaard;

• Instellen van eenrichtingsverkeer Boven/beneden
Molendijk in Goudswaard.
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.

Omgevingsvergunning Molendijk 92
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
verleende op 16 november 2022 een omgevingsvergunning voor het realiseren van een schuur op het perceel
achter Molendijk 92 Goudswaard. Deze vergunning is
verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder
3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo).

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien?
Maak dan vooraf een afspraak met R. Muller van
team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer
088 - 647 11 19 of 14 0186.

Inhoud en doel van de vergunning
Met de omgevingsvergunning maken wij het realiseren
van een schuur op het perceel achter Molendijk 92
Goudswaard mogelijk. Het ontwerp van de vergunning en
de bijlagen lagen van donderdag 22 september tot en
met woensdag 2 november 2022 ter inzage. Tijdens deze
periode konden zienswijzen worden ingediend. Wij
ontvingen geen zienswijzen. Het college besloot daarom
de omgevingsvergunning te verlenen.

Beroep indienen tegen de omgevingsvergunning
Tegen het besluit van het college om de
omgevingsvergunning te verlenen kunt u beroep
indienen bij Rechtbank Rotterdam. Belanghebbenden
kunnen met ingang van donderdag 17 november 2022
tot en met woensdag 28 december 2022 beroep
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende
deze termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij:
• kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan en/of het ontwerp besluit hogere
waarde geluid in te dienen;

Ter inzage
De omgevingsvergunning en alle bijlagen liggen met
ingang van donderdag 17 november tot en met
woensdag 28 december 2022 ter inzage. U kunt de
stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.OVMolendijk92GW22-VG01).

In het beroepschrift moeten in ieder geval de volgende
gegevens vermeld worden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;

• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Het beroepschrift kan worden gestuurd aan Rechtbank
Rotterdam, Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam.
Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden
van de omgevingsvergunning, via een voorlopige
voorziening
De omgevingsvergunning treedt in werking een dag
nadat de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen
dat de omgevingsvergunning in werking treedt, kunt u
een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Wanneer er gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
schort de werking van de omgevingsvergunning op totdat
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan
contact op met R. Muller via telefoonnummer 088 - 647
11 19 of 14 0186 of via e-mail ro@gemeentehw.nl.

Klaaswaal
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Smitsweg 3
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op woensdag 26 oktober een
melding in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer
heeft ontvangen. Het gaat over het veranderen van een
landbouwbedrijf.

De verandering betreft het realiseren van een nieuwe
loods ten behoeve van de opslag van agrarische
producten aan de Smitsweg 3 in Klaaswaal. Deze melding
is afgehandeld onder zaaknummer Z-22-417326.

Meer informatie?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid via telefoonnummer 078 - 770 85 85. De
directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter heeft.

Mijnsheerenland
Omgevingsvergunning Buijenseweg 5
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
verleende op woensdag 16 november 2022 een
omgevingsvergunning voor het perceel achter de
Groeneweg 2, behorende bij de Buijensweg 5 in
Mijnsheerenland. Deze vergunning is verleend met

toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Inhoud en doel van de vergunning
Met de omgevingsvergunning maken wij het realiseren

van een rijbak op het perceel achter de Groeneweg 2,
behorende bij de Buijensweg 5 in Mijnsheerenland
mogelijk. Het ontwerp van de vergunning en de bijlagen
lagen van donderdag 22 september tot en met
woensdag 2 november 2022 ter inzage. Tijdens deze

periode konden zienswijzen worden ingediend. Wij
ontvingen geen zienswijzen. Het college besloot daarom
de omgevingsvergunning te verlenen.
Ter inzage
De omgevingsvergunning en alle bijlagen liggen met
ingang van donderdag 17 november tot en met
woensdag 28 december 2022 ter inzage. U kunt de
stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.OVBuijensweg5MHL22-VG01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak
dan vooraf een afspraak met R. Muller van team
Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer
088 - 647 11 19 of 14 0186.
Beroep indienen tegen de omgevingsvergunning
Tegen het besluit van het college om de
omgevingsvergunning te verlenen kunt u beroep
indienen bij Rechtbank Rotterdam. Belanghebbenden
kunnen met ingang van donderdag 17 november tot en

met woensdag 28 december 2022 beroep indienen.
Niet-belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn
alleen beroep indienen wanneer hij of zij:
• kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan en/of het ontwerp besluit hogere
waarde geluid in te dienen;
In het beroepschrift moeten in ieder geval de volgende
gegevens vermeld worden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Het beroepschrift kan worden gestuurd aan Rechtbank
Rotterdam, Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam.

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden
van de omgevingsvergunning, via een voorlopige
voorziening
De omgevingsvergunning treedt in werking een dag
nadat de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen
dat de omgevingsvergunning in werking treedt, kunt u
een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank. Wanneer er
gedurende de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank schort de
werking van de omgevingsvergunning op totdat op het
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan
contact op met R. Muller via telefoonnummer
088 - 647 11 19 of 14 0186 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Nieuws uit de gemeenteraad

De raad besluit over de begroting 2023
Raad stelt begroting 2023 vast
De gemeenteraad Hoeksche Waard heeft de begroting 2023 vastgesteld tijdens de
raadsvergadering van afgelopen donderdagavond 10 november. Raadsleden willen nog
later dit jaar graag debatteren over verschillende inhoudelijke thema's in de
samenleving, waar ze zich zorgen over maken.
De Auditcommissie adviseert de raad over de begroting
Volgens de Auditcommissie voldoet de begroting aan de wettelijke eisen. Wel is de
begroting ‘beleidsneutraal’. De auditcommissie legt uit dat hierdoor de begroting 2023
in grote lijnen gelijk is aan de begroting van 2022.
De raad gaat het gesprek aan met het college over het collegeprogramma
De komende tijd verkent de raad met het college welke onderwerpen de aandacht
verdienen. Waar willen zij meer prioriteit aan geven of meer geld aan besteden?
En wat zijn de gevolgen van deze keuzes op beleid? Deze onderwerpen en keuzes
komen in het collegeprogramma. Het is een uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord,
waar de raad in juni kennis van heeft kunnen nemen. De financiële gevolgen van het
collegeprogramma behandelt de raad in de tweede begrotingswijziging tijdens de
decembervergaderingen. Tijdens de begrotingsbehandeling spraken raadsleden hun
bezorgdheid uit over onder andere het woningtekort, de biodiversiteit, de toename van
armoede en de verkeersveiligheid in de gemeente. De raad heeft behoefte aan debat
over verschillende maatschappelijke thema’s. De raadsleden kijken daarom uit naar de
komende gesprekken met het college over het collegeprogramma.
Motie over het minimumuurloon bij gemeentelijke taken en werkzaamheden
De raad besprak ook de motie over het minimumuurloon bij gemeentelijke taken en
werkzaamheden. Deze motie is na debat en een toezegging van de portefeuillehouder
ingetrokken.
Wilt u de vergadering terugkijken?
Dat kan via www.gemeentehw.nl/live. Klik op de datum 10 november.

Vooraankondiging besluitvorming dinsdag 22 november
Wat besluit de gemeenteraad op dinsdagavond 22 november? Kijk mee!
Wat besluit de raad over het Bestemmingsplan Tiengemetenpad? Stemt de raad in met
de wijziging van de gemeenschappelijke regeling SVHW? Dit en meer staat
dinsdagavond 22 november op de agenda van de raad. Kijkt u mee?
Vergadering bijwonen? Welkom!
Volg de vergadering op dinsdag 22 november vanaf de publieke tribune. De vergadering
begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in
Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6. U kunt de vergadering ook online volgen via
www.gemeentehw.nl/live.
De complete agenda en de stukken voor de vergadering vindt u op
www.gemeentehw.nl/overzicht. Klik op datum 22 november.

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




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

gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW

