Nieuws uit de gemeente
Week 47 | 23 november 2022

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

Senior specialist
Klantinformatie

(36 uur)

Beleidsmedewerker Verkeer

(32-36 uur)

Medewerker
begraafplaatsen

Servicemedewerker
Buitendienst taakaccent
riool

(36 uur)

(36 uur)

(36 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?
Uitvoering nieuw hondenbeleid in volle gang
Eerder dit jaar berichtten we al over de plannen in het nieuwe hondenbeleid: onder
andere groot onderhoud van de uitrengebieden en hondenspeelvelden en de aanleg
van meer hondenspeelveldjes. Onlangs zijn 2 omheinde uitrengebieden voor honden
aangelegd langs de Randweg in Oud-Beijerland. Daarnaast worden voorbereidingen
getroffen voor de aanleg van nog 6 omheinde uitrengebieden. Deze zijn gepland voor
2023 op de volgende locaties: Biezengors - Puttershoek, Hendrik Hamerstraat ’s-Gravendeel, Johannes Kolfstraat - Westmaas, Kleine Loohof - Strijen, Meestooflaan
- Numansdorp en de Vingerling - Mijnsheerenland.
Uitrengebieden Oud-Beijerland positief ontvangen
Het ene uitrengebied ligt links en rechts van de Roerdompweg, langs de Randweg.
Het andere veld ligt ook aan de Randweg, maar dan ten noorden van
Dierenspeciaalzaak Koko. We hebben veel positieve reacties ontvangen tijdens de
aanleg van de gebieden en er wordt inmiddels dankbaar gebruik van gemaakt. In 2021
werden er al uitrenveldjes aangelegd in Klaaswaal en Nieuw-Beijerland. De aanleg van
omheinde uitrengebieden zorgt voor meer veiligheid. Weggebruikers hebben geen
last van loslopende honden en de dieren zelf kunnen onbezorgd loslopen. Buiten de
hondenspeelveldjes en uitrengebieden geldt namelijk overal een aanlijnplicht en
mogen honden niet loslopen.

Aanpassing bebording: overal opruimplicht
Er worden ook voorbereidingen getroffen om de bebording aan te passen aan ons
nieuwe beleid. Op veel borden bij losloop- en uitrengebieden staat dat er geen
opruimplicht geldt. Dit is echter wel het geval, want in de hele Hoeksche Waard geldt
sinds 2021 opruimplicht. Waar nodig worden daarom in 2023 per dorp de borden
vervangen. De afgelopen warme zomer kwamen er veel meldingen binnen van
overlast (onder andere geur) door hondenpoep, zowel van hondenbezitters als
niet-hondenbezitters.
Daarnaast is het belangrijk
voor de biodiversiteit in
bijvoorbeeld de bermen om
hondenpoep op te ruimen.
Daarom vragen we
hondenbezitters met klem
om hondenpoep op te
ruimen. Samen houden we
zo de Hoeksche Waard
prettig leefbaar voor
iedereen!

Bijeenkomst op woensdag 30 november: hoe helpen en versterken we elkaar in de Hoeksche
Waard?
Steeds meer inwoners in de Hoeksche Waard hebben moeite met en zorgen over hun
eigen financiële situatie. De vragen of je wel rond komt en hoe je de eindjes aan elkaar
knoopt worden steeds vaker gesteld. Tegelijkertijd zijn er inwoners in de Hoeksche
Waard die vanuit betrokkenheid of eigen ervaring anderen helpen de weg te vinden
naar de juiste hulp en ondersteuning.
Voor deze inwoners organiseren inwoners in samenwerking met gemeente Hoeksche
Waard en Welzijn Hoeksche Waard op woensdag 30 november de bijeenkomst
‘Eindjes aan elkaar knopen’.

Het programma
17.00 uur
Inloop met eten
18.00 uur
Opening door Catelijne Akkermans (Stichting Eropaf) en Riene
Verburgh
18.30 uur
Start interactief programma
19.45 uur
Interview met wethouder Boogaard
20.00 uur
Afsluiting, vervolgafspraken en napraten
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Dit kan via e-mail info@welzijnhw.nl of via
telefoonnummer 088 - 730 89 00.

Bent u die betrokken inwoner of die bevlogen professional die deze situaties herkent?
Zorg dan dat u erbij bent!

Militaire oefening donderdag 24 en vrijdag 25 november
Het ministerie van Defensie heeft ons op de
hoogte gebracht van een militaire oefening op
donderdag 24 en vrijdag 25 november in het
oostelijk deel van de Hoeksche Waard. De
oefening wordt gehouden in het kader van
opleiding en training voor cursisten van de
voortgezette commando-opleiding. Aan de
oefening nemen 20 militairen deel en wordt
ondersteund met 3 militaire wielvoertuigen en
4 helikopters.

Algemene klachten
Voor algemene klachten waarbij geen sprake is van schade kunt u contact opnemen
met de Sectie Communicatie van 13 Lichte Brigade. Dit kan via e-mail
communicatie.13LTBRIG@mindef.nl.
Heeft u door de oefening schade opgelopen?
Meld dit dan bij de sectie Claims van het Ministerie van Defensie. Dat kan via e-mail
JDVclaims@mindef.nl of schriftelijk via Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus
90004, 3509 AA Utrecht (telefoonnummer 030 - 218 04 20). Vermeld daarbij de
militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en het soort schade.

Gladheid bestrijden? Dat doen we samen!
Het heeft lang geduurd, maar het wordt nu toch echt wat kouder. Ook ’s nachts. En
dat betekent dat de kans op vorst en gladheid toeneemt. De gemeente is er klaar
voor. U ook?
Haal een emmertje gratis strooizout
Wilt u uw eigen paadje en de stoep voor uw deur strooien? Haal dan een emmertje
gratis strooizout. U kunt uw emmer komen vullen op de volgende 4 locaties in de
Hoeksche Waard:
• Mijnsheerenland, Vrouwehuisjesweg 7a (naast toegangspoort gemeentewerf team
Buitendienst)
• Numansdorp, Jan van der Heydenstraat 17 (naast toegangspoort gemeentewerf
team Buitendienst)
• Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6 (bij hoofdingang gemeentehuis)
• Maasdam, Sportlaan 22 (achterzijde gemeentehuis bij fietsenhok)
Let op: neem zelf een emmertje mee en iets om het zout mee te scheppen! Om zoveel
mogelijk inwoners te kunnen helpen, vragen wij u dringend om geen grote
hoeveelheden mee te nemen.
Strooibeleid van de gemeente
De gemeente zorgt ervoor dat de wegen binnen de bebouwde kom van elk dorp
gestrooid worden. Deze wegen kunnen niet allemaal gelijktijdig worden aangepakt.
Het uitgangspunt is dat eerst de belangrijkste (en vaak drukste) verbindingswegen
worden aangepakt. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in 2 ‘urgenties’ met
bijbehorende strooiroutes. Dus: welke wegen en fietspaden moeten eerst worden
gestrooid en welke straten volgen daarna. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook gekeken

naar belangrijke verbindingswegen binnen de Hoeksche Waard die gebruikt worden
door het openbaar vervoer en de hulpdiensten.
1e urgentie
De hoofdroutes hebben de hoogste prioriteit. Deze wegen worden als eerste
gestrooid (dag en nacht). Dit zijn alle doorgaande wegen, bus- en
wijkontsluitingswegen en doorgaande (school) fietspaden.
2e urgentie
De 2e urgentie wordt ingezet wanneer de 1e urgentie onder controle is. Denk hierbij
aan het strooien van wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen, straten bij
winkelcentra, scholenroutes en overige wegen in woonwijken. De route voor de 2e
urgentie wordt in principe alleen overdag gereden.
Het waterschap, de provincie en het Rijk zijn verantwoordelijk voor het strooien van
de wegen buiten de bebouwde kom. Zij zijn, samen met de gemeente, aangesloten op
hetzelfde gladheidsalarmeringssysteem.
Waarom zijn de paaltjes op fietspaden weggehaald?
Aan het begin van sommige fietspaden staan (rood-witte) paaltjes. Dit is om te
voorkomen dat er groter verkeer over het fietspad rijdt. Deze paaltjes staan in de weg
als de kleinere strooiwagens het fietspad willen strooien. Daarom worden deze
paaltjes elk jaar begin november verwijderd en pas in het voorjaar weer
teruggeplaatst.
Meer informatie over de gladheidsbestrijding vindt u op www.gemeentehw.nl.

Start isolatieactie voor woningeigenaren
Bent u woningeigenaar en wilt u graag besparen op uw energierekening? Dan is deze
isolatieactie mogelijk wat voor u. Met de actie krijgt u tijdens een gratis online
bijeenkomst informatie over het isoleren van de vloer, bodem of spouwmuur van uw
woning. Ook hoort u meer over welke subsidies en financiële regelingen er zijn. Wilt u
vervolgens de woning isoleren? Dan kunt u meedoen met de gezamenlijke inkoopactie
en vrijblijvend een offerte opvragen bij de deelnemende installateur.
Steeds meer inwoners kiezen ervoor om hun woning te isoleren. Helemaal nu de
gasprijzen stijgen. Isolatie is als een warme jas voor uw woning. Het is comfortabel en
zorgt ervoor dat u minder hoeft te verwarmen. Daardoor kunt u flink besparen op uw
energierekening en helpt u het klimaat. Gemeente Hoeksche Waard organiseert
samen met het Regionaal Energieloket deze isolatieactie.
Meer weten over vloer-, bodem- en spouwmuurisolatie? Kom naar de online
bijeenkomst!
Woensdag 7 december van 19.30 tot 20.30 uur is er een online informatieavond. U
krijgt dan informatie over vloer-, bodem- en spouwmuurisolatie, de gezamenlijke
inkoopactie en over subsidies en leningen. Ook worden uw vragen beantwoord en is
de deelnemende installateur aanwezig. Deelname is gratis. Wilt u meer weten? Meld u
dan aan via: www.regionaalenergieloket.nl/acties

Gratis vrijblijvende offerte
Heeft u interesse om uw woning
te isoleren? Dan kunt u
vrijblijvend een offerte
aanvragen. Het Regionaal
Energieloket heeft voor u het
voorwerk gedaan en een
ervaren isolatiebedrijf gekozen
uit de regio. Het isolatiebedrijf
bekijkt of uw woning geschikt is
voor isolatie. U ontvangt
vervolgens een persoonlijke
offerte. U beslist zelf of u van de offerte gebruik wilt maken. Via de actie worden
binnen de Hoeksche Waard veel woningen geïsoleerd. Het isolatiebedrijf kan zo het
werk slimmer plannen en uitvoeren. Hierdoor krijgt u kwaliteit voor een goede prijs.
Wilt u meedoen? Na de online informatieavond kunt u zich tot en met zondag
15 januari inschrijven voor de gezamenlijke inkoopactie via
www.regionaalenergieloket.nl/acties.

Ondernemer, weet jij alles over energie besparen?
Hoe houden de winkels de boel draaiende als het energiecontract afloopt? Blijft de
deur van de Hoeksche Waardse horeca wagenwijd open voor haar gasten? Of, wat kan
er kostenefficiënter op kantoren of in een productiehal? Er zijn gelukkig veel simpele
oplossingen waarmee je snel een groot verschil maakt. Weet alles over energie
besparen met ons gratis webinar op maandagavond 28 november. Geef je nog snel
op!

zonder al te grote uitgaven te doen? Wat levert dat aan besparingen op? Welke
subsidies en regelingen zijn er? En welk vooruitzicht is er voor de langere termijn? Zo
helpen we je op weg om zo snel mogelijk de energierekening te verlagen. Ook kun je
vragen stellen. En er wordt informatie gegeven over de 40 gratis energiebespaarscans
voor bedrijven, organisaties of verenigingen die veel energie verbruiken en door de
hogere energieprijzen in de problemen komen.

Meteen aan de slag!
Iedere ondernemer, winkelier of zelfs bestuurslid van een vereniging die de
energierekening wil verlagen, is van harte welkom op de online informatieavond
‘Energie besparen’. Tijdens het webinar krijg je praktische inzichten en tips om meteen
aan de slag te gaan en energie te besparen. Wat kan er op korte termijn, het liefst

Aanmelden?
Het gratis webinar is op maandag 28 november van 20.00 tot 21.30 uur en wordt
georganiseerd door de gemeente samen met de onafhankelijke Stichting Energieke
Regio. Meld je aan voor het webinar ‘Energie besparen’ via de website:
www.energiekeregio.nl/hoeksche-waard

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp?
Oud-Beijerland

Zuid-Beijerland
Jongerenontmoetingsplek in Zuid-Beijerland officieel geopend
Op het Oranjeveld in Zuid-Beijerland is woensdagavond 16 november een ontmoetingsplek voor jongeren officieel
geopend. Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Jeugd) knipte in bijzijn van jongeren, omwonenden, jongerenwerk,
politie en handhaving een lint door. De wethouder sprak haar waardering uit voor de samenwerking tussen en inzet van
alle betrokken partijen. Met het realiseren van een ‘eigen’ plekje gaat een wens van veel jongeren in vervulling. “Om van
deze plek een succes te maken, is de houding en inzet van alle betrokken partijen heel belangrijk. Daar heb ik alle
vertrouwen in”, aldus Joanne Blaak-van de Lagemaat. Een warm applaus was het antwoord.
Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat jongeren zich hier thuis voelen en een eigen plek hebben om elkaar
te ontmoeten. Samen met de jongeren worden de komende jaren verschillende ontmoetingsplekken opgeknapt of
nieuw gemaakt. Zuid-Beijerland is de eerste plek. Inwoners en jongeren hebben meegedacht over de locatie en inrichting.

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.

Strijen
14-11-2022

Beslistermijn verlengen
Datum
verlenging

Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel
14-11-2022

Het verduurzamen van de woonboerderij
- Strijenseweg 143 in 's-Gravendeel.
(Z/22/175703)

15-11-2022

Het plaatsen van een nokverhoging en
dakkapel - Damaststraat 18 in 's-Gravendeel.
(Z/22/175904)

16-11-2022

Het vervangen van de kap en het uitbreiden
van de winkel - Langestraat 5 in 's-Gravendeel.
(Z/22/176086)

17-11-2022

Het realiseren van een opbouw - Groene
Kruisstraat 49a in 's-Gravendeel.
(Z/22/176355)

Maasdam
15-11-2022

16-11-2022

Verzonden d.d.

Numansdorp
Het plaatsen van een bijgebouw - Hallinxweg
sectie E nr. 262 in Numansdorp. (Z/22/175401)

13-11-2022

Het herstellen van de voorgevel - Voorstraat 2
in Numansdorp. (Z/22/175476)

15-11-2022

Het plaatsen van beschoeiing - Wintertaling 5 in
Numansdorp. (Z/22/175871)

16-11-2022

Het bouwen van een bedrijfsgebouw
- Edisonstraat Kadastrale sectie F
perceelnummer 2325 in Numansdorp.
(Z/22/176121)

16-11-2022

Het verrichten van grondwerkzaamheden
aan de dijkzone - Kadastrale sectie D
perceelnummer 841 in Numansdorp.
(Z/22/176048)

16-11-2022

Het uitbreiden van een dakkapel - Grote
Riethure 23 in Westmaas. (Z/22/175490)

Verzonden d.d.

Het kappen en herplanten van 2 bomen
- Merwedestraat 2-14 in Maasdam.
(Z/22/172583)

Verzonden d.d.

Vergunning wordt verleend voor het innemen
van een standplaats voor de verkoop van
stroopwafels, noten en zuidvruchten op de
weekmarkt in Puttershoek.

Ontvangen d.d.

16-11-2022

Zakelijke inhoud

Goudswaard
17-11-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Coorndijkstraat
53 in Goudswaard. (Z/22/176230)

‘s-Gravendeel
14-11-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Strijenseweg 143
in 's-Gravendeel. (Z/22/175702)

15-11-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Narcisstraat 25 in
's-Gravendeel. (Z/22/175879)

Zakelijke inhoud
Heinenoord
Vergunning wordt verleend voor het aanwezig
hebben van 2 kansspelautomaten in de
inrichting Café Effe Om aan de Molenaar 1B
(ingang café) in Oud-Beijerland.

15-11-2022

Het doorbreken van een muur - Dorpsstraat 26
in Heinenoord. (Z/22/175825)

Klaaswaal

Zakelijke inhoud

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - OudCromstrijensedijk WZ 37 in Klaaswaal.
(Z/22/176333)

Puttershoek

Klaaswaal
Ontheffing Zondagswet voor het houden van
een kerstconcert op 18 december van 11.30 tot
13.00 uur in sporthal De Bongerd in Klaaswaal.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

15-11-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Hazelaarstraat 55
in Puttershoek. (Z/22/175868)

Het aanleggen van een rijbak - Buijensweg 5 in
Mijnsheerenland. (Z/22/144626)

Het bouwen van een woning - Heuvelstee 4
(kavel CK-02) in Numansdorp. (Z/22/168325)

18-11-2022

Het plaatsen van zonnepanelen Middelsluissedijk WZ 61 in Numansdorp.
(Z/22/169919)

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het
verstrekken van zwak alcoholhoudende
dranken tijdens het Winterplein 2022 op
9 december 2022 van 14.00 tot 20.30 uur
bij ‘Ons Centrum’ aan de Kerkstraat 25 in
's-Gravendeel.

Mijnsheerenland
16-11-2022

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

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het
verstrekken van zwak alcoholhoudende
dranken tijdens het jubileumfeest van de
plattelandsjongeren Hoeksche Waard op 10
december 2022 van 20.00 tot 0.30 uur aan de
Blauwesteenweg 14 in Mijnsheerenland.

Nieuw-Beijerland

Puttershoek
Het slopen van woning met fundering
- Schouteneinde 27 in Puttershoek.
(Z/22/167553)

17-11-2022

14-11-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Sportlaan 4 in
Strijen. (Z/22/175505)

15-11-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Julianastraat 72
in Strijen. (Z/22/175822)

16-11-2022

Het slopen van een woning en loods - Oud
Bonaventurasedijk 26 in Strijen. (Z/22/175993)

Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel
14-11-2022

14-11-2022

14-11-2022

Vergunning voor het houden van een lasershow
met muziek op 25 november 2022 van
18.00 tot 21.00 uur in het centrum van
Oud-Beijerland.

17-11-2022

Numansdorp

14-11-2022

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals hierna
genoemd, binnen 6 weken na bekendmaking aan de
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan (burgemeester of het college van
gemeente Hoeksche Waard) dat het besluit heeft
genomen. Het bezwaarschrift bevat de naam, het adres
en het telefoonnummer van de indiener, de datum,
tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt, de redenen
daarvoor en de handtekening van de indiener. Meer
informatie over de behandeling van een bezwaarschrift is
te vinden op www.gemeentehw.nl. Bij spoed (als een
belanghebbende van mening is dat hij een beslissing op
het bezwaarschrift niet kan afwachten) kan een
belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam. Belangrijk is dat de belanghebbende dit
alleen kan doen als hij ook bezwaar heeft ingediend. Een
voorlopige voorziening kan ook digitaal aangevraagd
worden bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Ingekomen sloopmeldingen

Oud-Beijerland
15-11-2022

Leger des Heils Fondsenwerving in alle dorpen
van de gemeente Hoeksche Waard.

Strijen

Mijnsheerenland
16-11-2022

Vergunning voor het organiseren van een
wintermarkt op 10 december 2022 van 16.00
tot 22.00 uur aan de Kerkstraat en Achterstraat
in Nieuw-Beijerland.

Wet op de Kansspelen

Zakelijke inhoud

Maasdam
14-11-2022

28-11-2022 tot
en met 03-122022

Puttershoek
16-11-2022

Naam organisatie

Hoeksche Waard

Bijzondere wetten

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Vergunning voor het houden van het
jubileumfeest voor de plattelandsjongeren
Hoeksche Waard op 10 december 2022 van
20.00 tot 1.00 uur aan de Blauwesteenweg 14
in Mijnsheerenland.

Oud-Beijerland

Het plaatsen van een schutting Standerdmolen 77 in Puttershoek.
(Z/22/175802)

Westmaas
14-11-2022

Vergunning voor het verkopen van vuurwerk
op 29, 30 en 31 december 2022 aan de
Boendersweg 6 in ’s-Gravendeel.

Nieuw-Beijerland

Puttershoek
15-11-2022

Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland

17-11-2022

11-11-2022

Het vervangen van 3 kozijnen van de
woonruimte aan de voorzijde van het huis - Bijl
12 in Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2
van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor 29-12-2022. (Z/22/163098)

’s-Gravendeel
14-11-2022

Datum collecte

Besluiten

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

17-11-2022
Het kappen van 4 bomen voor een
uitstroombak - Kadastrale sectie D
perceelnummer 113 in Maasdam.
(Z/22/175759)

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)
Het uitbreiden van de woning - Oudendijk 10 in
Strijen. (Z/22/171077)

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het
verstrekken van zwak alcoholhoudende
dranken tijdens de Wintermarkt op 10
december 2022 van 16.00 tot 20.30 uur aan
Kerkstraat en Achterstraat in
Nieuw-Beijerland.

Beschikking Wet natuurbescherming - Beheer en schadebestrijding - Verjagend afschot
van kolganzen en grauwe ganzen gedurende de winterperiode op percelen met kwetsbare
gewassen
De beschikking en de relevante documenten liggen vanaf
vrijdag 18 november ter inzage. Een belanghebbende kan
tot en met vrijdag 30 december een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector
Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder
vermelding van het zaaknummer 01037788. Bij een
spoedeisend belang kan een belanghebbende tevens een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector
Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor
de behandeling van zowel het beroep- als het
verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.
Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige
voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket
(https://loket.rechtspraak.nl).

De beschikking en de relevante documenten kunt u
opvragen door een e-mail te sturen naar
penl@gemeentehw.nl.
De beschikking wordt bekend gemaakt op
www.overheid.nl.

Concept Leidraad voor ontwikkeling Hoeksche Waard ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat een concept Leidraad voor
ontwikkeling van de Hoeksche Waard is opgesteld.
Doel
De leidraad is een uitwerking van de Hoeksche Waarden
en Hoeksche Werken, zoals deze staan in de
Omgevingsvisie Hoeksche Waard. Het document heeft
daarom de werktitel 'Aan de slag met de omgevingsvisie'.
Hiermee scheppen we duidelijkheid richting uitvoering en
bieden hiermee een basis voor huidig en nieuw
gemeentelijk beleid. Ook is de leidraad een basis voor de
beoordeling van nieuwe ruimtelijke initiatieven en
ontwikkelingen.
De leidraad gaat uit van 3 principes:
1. Clustering van programma in plaats van spreiding;
2. Versterken van contrasten en diversiteit op het eiland;
3. Verzilveren van kansen door verevening.
Toepassen van deze principes helpt de gemeente te
sturen op kwaliteit in de Hoeksche Waard met oog voor

eigenheid, vitaliteit en leefbaarheid. De toepassing van
deze principes is gevisualiseerd op een kaart. De kaart
geeft sturing op ontwikkeling door in te zetten op het
borgen en versterken van de kwaliteiten van de Hoeksche
Waard.
De leidraad is in lijn van de omgevingsvisie en geen
nieuwe ruimtelijke visie, zoals een structuurvisie.
Ter inzage
De concept leidraad ligt met ingang van donderdag 24
november 2022 tot en met woensdag 4 januari 2023 ter
inzage. Ook op de gemeentelijke website kunnen de
stukken worden ingezien.
Indienen reacties
Een formele bezwaar- en beroepsprocedure is niet
mogelijk tegen dit voornemen.
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 onder regelen &
informatie, gemeentelijke organisatie. Hiervoor moet u
inloggen met DigiD. Het indienen van een zienswijze per
email is niet mogelijk.
Uw schriftelijke reactie op de concept Leidraad voor
ontwikkeling Hoeksche Waard kunt u richten aan:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van Leidraad voor ontwikkeling
Hoeksche Waard
Vragen?
Heeft u vragen of wilt u een mondelinge reactie indienen?
Neem contact op met Bert Broekhuizen via
telefoonnummer 088 - 647 10 65 of via e-mail
bert.broekhuizen@gemeentehw.nl of met Ronald
Jellema via telefoonnummer 088 - 647 15 77 of via e-mail
ronald.jellema@gemeentehw.nl.

Goudswaard
Rectificatie omgevingsvergunning Molendijk 92
Op woensdag 16 november maakten wij bekend dat de
omgevingsvergunning Molendijk 92 Goudswaard is
verleend. Deze vergunning stond onjuist op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Om die reden leggen wij het
plan opnieuw ter inzage.
Omgevingsvergunning Molendijk 92 Goudswaard
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).
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.
Ter inzage
De omgevingsvergunning en alle bijlagen liggen met
ingang van donderdag 24 november 2022 tot en met

woensdag 4 januari 2023 ter inzage. U kunt de stukken
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
plannummer: NL.IMRO.1963.OVMolendijk92GW22-VG01).

• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.

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

Het beroepschrift kan worden gestuurd aan Rechtbank
Rotterdam, Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam.

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;

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.

Numansdorp
Voornemen tot verkoop van gronden gelegen aan de achterzijde van Brahmsstraat 24
Het college van B&W maakt bekend dat zij voornemens
zijn om een perceel grond te verkopen en in eigendom
over te dragen gelegen aan:
•
achterzijde Brahmsstraat 24 te Numansdorp

Ligging en ruimtebeslag
Het te verkopen perceel is gelegen aan de achterzijde van
Brahmsstraat 24 in Numansdorp. Het betreft het perceel
kadastraal bekend sectie B, nummer 5935, groot 29 m2.

Motivering grondverkoop
Uit de toetsing aan de objectieve criteria genoemd in het
‘Beleid snippergroen en overige gronden 2021’ blijkt dat
het perceel in aanmerking komt voor verkoop. Er is sprake
van niet-functioneel groen dat grenst aan het eigendom

van de koopgegadigde en voor het overige
(hoofdzakelijk) aan gemeentelijk eigendom. Door de
verkoop wordt de doorgang naar andere percelen niet
belemmerd, er ontstaat geen versnippering en er zijn
geen waardevolle bomen aanwezig.
Eén koopgegadigde
Het te verkopen perceel grenst uitsluitend aan het
perceel van de beoogde koper. Gemeente Hoeksche
Waard meent dat gelet op de grootte en de ligging en

het gebruik van de te verkopen grond de beoogde koper
daarom de enige serieuze gegadigde is.
Reageren
Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen
zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb
worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet
kunnen verenigen met de voorgenomen grondverkoop
en merkt u zichzelf aan als een serieuze gegadigde voor
de betreffende grond, dan dient u dat gemotiveerd en

schriftelijk kenbaar te maken bij gemeente Hoeksche
Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland of via
info@gemeentehw.nl. De reactie moet binnen 14
kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking zijn
ingediend. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met team Grondzaken via
telefoonnummer 088 - 647 14 64.

Voornemen tot verkoop van gronden gelegen aan de zijkant en achterzijde van Griegstraat 13
Het college van B&W maakt bekend dat zij voornemens
zijn om een perceel grond te verkopen en in eigendom
over te dragen gelegen aan:
• achterzijde en zijkant Griegstraat 13 te Numansdorp
Ligging en ruimtebeslag
Het te verkopen perceel is gelegen aan de zijkant en
achterzijde van Griegstraat 13 in Numansdorp. Het
betreft het perceel kadastraal bekend sectie B, nummer
5913, groot 80 m2.
Motivering grondverkoop
Uit de toetsing aan de objectieve criteria genoemd in het
‘Beleid snippergroen en overige gronden 2021’ blijkt dat
het perceel in aanmerking komt voor verkoop. Er is
sprake van niet-functioneel groen dat grenst aan het

eigendom van de koopgegadigde en voor het overige
(hoofdzakelijk) aan gemeentelijk eigendom. Door de
verkoop wordt de doorgang naar andere percelen niet
belemmerd, er ontstaat geen versnippering en er zijn
geen waardevolle bomen aanwezig.
Eén koopgegadigde
Het te verkopen perceel grenst uitsluitend aan het
perceel van de beoogde koper. Gemeente Hoeksche
Waard meent dat gelet op de grootte en de ligging en
het gebruik van de te verkopen grond de beoogde koper
daarom de enige serieuze gegadigde is.

worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet
kunnen verenigen met de voorgenomen grondverkoop
en merkt u zichzelf aan als een serieuze gegadigde voor
de betreffende grond, dan dient u dat gemotiveerd en
schriftelijk kenbaar te maken bij gemeente Hoeksche
Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland of via
info@gemeentehw.nl. De reactie moet binnen 14
kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking zijn
ingediend. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met team Grondzaken via
telefoonnummer 088 - 647 14 64.

Reageren
Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen
zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb

Oud-Beijerland
Ontwerp wijzigingsplan Langeweg 55
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerp wijzigingsplan
‘Langeweg 55 Oud-Beijerland’ met bijbehorende stukken
ter inzage legt.
Inhoud en doel van het wijzigingsplan
De agrarische bestemming wordt gewijzigd in een
bedrijfsbestemming voor een mechanisatiebedrijf.
Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Langeweg 55 OudBeijerland’ en alle bijlagen liggen met ingang van
donderdag 24 november 2022 tot en met woensdag 4

januari 2023 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer:
NL.IMRO.1963.WPLangew55OBL22-ON01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis of een servicepunt
inzien? Maak dan een afspraak met R. Muller van team
Omgeving via telefoonnummer 088 - 647 11 19.
Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk)
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet
mogelijk.

Uw zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kunt u
indienen bij het college van B&W van gemeente
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland,
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan
Langeweg 55 Oud-Beijerland’.
Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of heeft
u vragen over het ontwerp wijzigingsplan? Neem dan
contact op met R. Muller van team Omgeving via
telefoonnummer 088 - 647 11 19 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Realisatie gehandicaptenparkeerplaats Koninginneplein
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het volgende besloten:
• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken aan Koninginneplein tegenover

appartementengebouw Catherina in Oud-Beijerland.
Bezwaarschrift indienen
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een

termijn van 6 weken, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van
gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA
Oud-Beijerland.

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Randweg 35
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op dinsdag 20 september een
melding in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer
heeft ontvangen. Het gaat over het veranderen van een
horecagelegenheid. De verandering betreft een
uitbreiding van de serre aan de zuidzijde van het

restaurant aan Randweg 35 in Oud-Beijerland. Deze
melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-22-415676.

directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter heeft.

Meer informatie?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid via het telefoonnummer 078 - 770 85 85. De

Nieuws uit de gemeenteraad

De raad luistert op dinsdag 29 november
Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over de uitwerking van het
programmaplan Duurzaamheid of over de tweede begrotingswijziging? Dat kan tijdens
de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag 29 november.
Welkom op de 2 beeldvormende raadsbijeenkomsten in het gemeentehuis van
Oud-Beijerland!
De 2 beeldvormende bijeenkomsten beginnen allebei

om 19.30 uur. Het gemeentehuis is aan de W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland. U bent
van harte welkom om de bijeenkomsten te volgen vanaf de publieke tribune.
U kunt de bijeenkomsten ook live 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.

De nieuwe jongerenraad stelt zich voor aan de raad
Voordat de bijeenkomsten beginnen maakt de gemeenteraad kennis met de nieuwe
jongerenraad. Voor het einde van het jaar zal de jongerenraad officieel geïnstalleerd
worden. De jongerenraad kan dan de gemeenteraad, de burgemeester of het college
adviseren over onderwerpen die jongeren aangaan.
Bijeenkomst Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare
Ruimte
In deze bijeenkomst kunt u spreken over de verkeersontsluiting van Hoeksche Waard
Zuidwest, de nota Stimuleren startend Ondernemerschap en over de verdere
uitwerking van het programmaplan Duurzaamheid.
Voorkeurstracé voor de ontsluiting van Hoeksche Waard Zuidwest
De gemeente kijkt samen met het waterschap naar de mogelijkheden om de
wegenstructuur aan de zuidwest kant van de Hoeksche Waard te verbeteren.
Dinsdagavond 29 november vormt de gemeenteraad een beeld van het voorgelegde
wegenplan. Het plan is opgesteld onder begeleiding van een bureau, waaraan
verschillende mensen, organisaties en experts hebben meegedacht. Het aanleggen van
deze nieuwe wegen en het aanpassen en verbreden van bestaande wegen kan de
doorstroming van verkeer verbeteren. Wanneer (vracht)auto’s niet meer over oudere
dijk- en polderwegen rijden, neemt de geluidsoverlast voor omwonenden af. Het
stiltegebied wordt ook niet belast.
Nota Stimuleren startend Ondernemerschap
Hoe kan de gemeente nieuwe ondernemers in Hoeksche Waard stimuleren en helpen?
Dinsdagavond 29 november luistert de gemeenteraad naar een presentatie over de
nota Stimuleren startend Ondernemerschap. In deze nota komt aan bod hoe startende
ondernemers hier zelf naar kijken en welke ambities de gemeente heeft. Nieuwe
ondernemers zijn gebaat bij heldere regels en wetten, lage lasten en geschikte
werkplekken. Hoe kan de gemeente in de toekomst hieraan bijdragen?
Bijeenkomst Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen
In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over de tweede begrotingswijziging
en de belastingverordening 2023.

Contactgegevens en openingstijden

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.

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




De complete agenda en stukken voor de bijeenkomsten vindt u op
www.gemeentehw.nl/overzicht. Klik op de datum 29 november.

Bezoekadressen
Kijk op www.gemeentehw.nl

Wilt u spreken tot de raad?
Neem dan uiterlijk dinsdag 29 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.

Gemeentezaken?
Maak een afspraak
op www.gemeentehw.nl
Volg ons ook op
 gemeenteHW
 @gemeenteHW
@gemeenteHW

gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW

