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Themabijeenkomst Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel voor ondernemers 

Er staan de komende tijd veel wegwerkzaamheden op de planning. Ook de 
Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel in de A29 worden volgend jaar door 
Rijkswaterstaat meerdere weken afgesloten voor renovatie. Het is niet te voorkomen 
dat ondernemers, organisaties, maar ook leveranciers en bezoekers in de Hoeksche 
Waard last hebben van de extra hinder op de wegen. Samen kunnen we de hinder zo 
veel mogelijk beperken en zorgen dat de Hoeksche Waard zo goed mogelijk 
bereikbaar en leefbaar blijft.

Zuid-Holland Bereikbaar, bekend van werkgeversplatform Samen Bereikbaar, nodigt 
ondernemers uit om in gesprek te gaan over hoe zij kunnen bijdragen aan de 
bereikbaarheid en leefbaarheid van de Hoeksche Waard. Zowel voor de korte termijn 
als de langere termijn. Samen met u willen zij kijken naar kansen en mogelijkheden van 
slimmere en schonere mobiliteit. 

Meld u aan voor de bedrijvencarrousel en laat u informeren over wat Samen 
Bereikbaar voor u kan betekenen tijdens de infrastructurele onderhoudsopgave in het 

gebied en welke (reis)alternatieven er zijn tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug 
en de Heinenoordtunnel. U kunt tijdens deze bijeenkomst in gesprek gaan met 
mobiliteits- en logistiekexperts én met collega-ondernemers over wat er mogelijk is 
voor werkgevers en bijvoorbeeld zorginstellingen, logistieke partijen, agrarische 
bedrijven en de recreatiesector.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 6 december
Tijd: 16.30 tot 18.00 uur
Locatie: Het Numans-Dorps-huis, Buttervliet 1 in Numansdorp

U kunt zich via de website van Samen Bereikbaar aanmelden voor deze bijeenkomst: 
www.samenbereikbaar.nl/event/bedrijvencarrousel-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? 

Kom werken bij gemeente Hoeksche Waard!

    Beheer riolering 
(36 uur)

    Beleidsmedewerker Verkeer  
(36 uur)

    Medewerker 
begraafplaatsen

 (36 uur)

    Senior fi nancieel adviseur 
met aandachtsgebied fi scaal

 (32-36 uur)

  Senior specialist 
Klantinformatie

 (32-36 uur)

  Servicemedewerker 
Buitendienst taakaccent 
riool 

 (36 uur)

  Toezichthouder bouw & 
ruimtelijke ordening 

 (36 uur)

Stages

  Meewerk- en/of 
afstudeerstage 
bouwkunde

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

Word jij
mijn nieuwe

collega?

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard? 



Uitslag formele draagvlakmetingen BIZ Centrum Numansdorp en BIZ Centrum ’s-Gravendeel

Sinds afgelopen week zijn 2 uitslagen van de draagvlakmetingen van de Bedrijven 
Investeringszones (BIZ) bekend. De draagvlakmetingen voor de BIZ Centrum 
Numansdorp en BIZ Centrum ‘s-Gravendeel zijn positief. Daarmee treden beide BIZzen 
met ingang van 1 januari 2023 in werking. 

De Wet op de Bedrijven Investeringszone (BIZ) biedt ondernemers de mogelijkheid 
om te investeren in hun bedrijfsomgeving. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals 
een winkelcentrum of een bedrijventerrein. Eerder stemde de gemeenteraad al in 
met de verordening waarin uitvoeringsovereenkomsten waren opgenomen. Hierna 
volgde per locatie een draagvlakmeting om te toetsen of ondernemers in de BIZ 
daadwerkelijk bereid zijn om de BIZ-bijdrage te betalen.

De draagvlakmetingen onder de ondernemers voor beide centra vonden plaats in de 
periode van dinsdag 1 november tot en met dinsdag 15 november. Voor de beide 
BIZzen kwam uit de draagvlakmeting dat er voldoende steun is voor de BIZ en dat 
ondernemers bereid zijn de BIZ-bijdrage te betalen om de plannen te realiseren. 

Notaris Van Dorst-Dijkers uit Maasdam controleerde het verloop van de stemmingen 
en maakte het proces-verbaal. Hierdoor is bepaald dat de BIZ Centrum Numansdorp 
en BIZ Centrum ’s-Gravendeel met ingang van 1 januari 2023 in werking treden.

Er is sprake van voldoende draagvlak in Numansdorp omdat

• 63 van de 83 stemmen geldig zijn uitgebracht. Dat betekent dat 76% heeft 
gestemd. Hiermee is de minimale opkomst van 50% behaald;

• Van de 63 stemmen waren 51 voor (81%) het oprichten van de BIZ (voorwaarde is 
minimaal 67% voorstemmers).

Er is sprake van voldoende draagvlak in ’s-Gravendeel omdat

• 34 van de 40 stemmen geldig zijn uitgebracht. Dat betekent dat 85% heeft 
gestemd. Hiermee is de minimale opkomst van 50% behaald;

• Van de 34 stemmen waren 25 voor (74%) het oprichten van de BIZ (voorwaarde is 
minimaal 67% voorstemmers).

Laatste kans om een cadeaubon van € 44,- voor gratis energiebesparende producten aan te vragen

Huurt u een woning? Gemeente Hoeksche Waard biedt in samenwerking met het Regionaal Energieloket en HW Wonen alle 
huurders een gratis cadeaubon aan ter waarde van € 44,-. Met deze cadeaubon kunt u als huurder van een woning in de 
Hoeksche Waard alleen nog in december energiebesparende producten kopen. Denk hierbij aan ledlampen, een 
waterbesparende douchekop, radiatorfolie of tochtstrips. Dit soort kleine aanpassingen in huis bespaart direct energie, verlaagt 
de energierekening en is goed voor het milieu. Vraag de cadeaubon dus nog snel aan, want deze kan alleen nog in december 
aangevraagd en gebruikt worden. 

Hoe vraagt u de cadeaubon aan? 

Per adres wordt 1 cadeaubon verstrekt. Heeft u nog niet eerder een cadeaubon aangevraagd, dan kunt u meedoen met  
de actie. Het is zowel voor huurders van HW Wonen als voor huurders die via een andere weg een woning huren in de  
Hoeksche Waard. Ga voor het aanvragen van een cadeaubon naar de website van het Regionaal Energieloket: 
regionaalenergieloket.nl/cadeaubon.

Waar kunt u de cadeaubon inleveren? 

De cadeaubon kunt u bij verschillende webshops en winkels in de Hoeksche Waard inleveren. Kijk op regionaalenergieloket.nl/
cadeaubon voor de deelnemende winkels. Hier staat ook een lijst met producten waaraan u de bon kunt besteden.

Weekendafsluitingen en omleidingen Polderweg/N217/rotondes Sportlaan en N491 

In het weekend van vrijdag 2 tot maandag 5 december is de kruising Polderweg/N217 
wegens wegwerkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Tegelijkertijd wordt er aan 
de N217 gewerkt ter hoogte van het viaduct over de Boezemvliet in Maasdam. 
Automobilisten op dit traject hebben daarom te maken met diverse omleidingen. 

Verkeersomleidingen 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 20.00 uur tot maandag 5 december 6.00 uur ’s ochtends. Ook de volgende 
wegen zijn dan afgesloten:
• Polderweg van de kruising N217 tot aan de Blaaksedijk;
• Blaaksedijk vanaf de kruising met de Provincialeweg 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.

Hoe lopen de omleidingsroutes?

De omleidingsroutes zijn op onderstaand kaartje bijgevoegd. 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 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 20.00 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 teveel risico vormt en onveilig is. Zij worden door Maasdam omgeleid via de 
Sportlaan, de Lageweg en de ’s-Gravendeelseweg. Zie onderstaand kaartje:

Hoe rijden de bussen?

Het openbaar vervoer rijdt tijdens deze weekendafsluiting volgens dienstregeling. 
Bussen rijden wel via een alternatieve route, dus houdt u rekening met kleine 
vertragingen. Voor meer informatie: Kijk voor meer informatie op www.connexxion.nl.

Waarom zijn de werkzaamheden nodig?

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. Heeft u vragen? Mail 
dan naar mjlm.andriessen@pzh.nl.



Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Verwijdering grafbedekking op de begraafplaatsen in ’s-Gravendeel en Westmaas

In de week van maandag 5 december verwijdert de gemeente grafbedekking 
(monumenten en beplanting) van graven op de begraafplaatsen in ’s-Gravendeel en 
Westmaas. Het gaat om graven die de afgelopen jaren zijn verlopen en door de 
nabestaanden zijn opgezegd. Dit is een zogenaamde bovengrondse ruiming. Er worden 
geen stoffelijke resten opgegraven.

De grafbedekking die wordt verwijderd, wordt kort ervoor voorzien van een markering. 
Tijdens de werkzaamheden proberen wij de overlast voor bezoekers zoveel als mogelijk 
te beperken. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Begraafplaatsadmini-
stratie via telefoonnummer 088 - 647 25 29.

De Duurzame Doe woning bezoeken? Kom kijken hoe u direct energie bespaart!

Minder energie verbruiken, slim besparen op uw energierekening of misschien zelf ener-
gie opwekken. Dat kan in grote en in kleine stappen. Alleen waar begint u dan? En hoe 
pakt u dat slim aan? Soms is het fijn om daar eens met elkaar over te praten en voor-
beelden te zien. Dat kan in de tijdelijke Duurzame Doe woning van de gemeente en HW 
Wonen in de Begoniastraat 7 in Oud-Beijerland. Zowel huurders als eigenaars van een 

koopwoning kunnen hier terecht. 

Vraag het de energiecoach

In de Duurzame Doe woning is een energiecoach 
aanwezig. Deze coach geeft antwoord op vragen 
over energiebesparing, isolatie en ventilatie. Verder 
zijn er verschillende tips en oplossingen te zien om 
energie te besparen. Ontdek de 9 handige tips die 
thuis meteen toegepast kunnen worden. Met deze 
tips wordt meer dan € 750,- per jaar bespaard op de 
energierekening. In de Duurzame Doe woning neemt 
u ook een gratis bewaargids ‘Stap voor stap naar 
energiezuinig & duurzaam wonen’ mee. Handig om 
thuis op uw gemak eens te bekijken. 

De Duurzame Doe woning is te bezoeken tot en met zaterdag 17 december 2022

De openingstijden zijn: 

Dinsdagen:         vrije inloop van 19.00 - 21.00 uur
Woensdagen:    7 en 14 december vrije inloop van 14.00 tot 16.00 uur 
Donderdagen:   vrije inloop van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdagen:       vrije inloop van 10.00 tot 12.00 uur

Lekker gratis knutselen

Op woensdag 7 en 14 december van 14.00 tot 15.30 uur is er een knutselmiddag voor 
kinderen. Op 7 december maken kinderen samen met De Waardeloods kunst van afval. 
En op 14 december knutselen kinderen samen met Groei & Bloei Hoeksche Waard een 
gezellig insectenhuisje. Meedoen hieraan is gratis. Meld uw kind wel even aan via e-mail 
duurzaamheid@gemeentehw.nl.  

Kijk voor meer informatie op 
www.gemeentehw.nl/duurzamedoewoning. 

Les in een minibos; in Goudswaard kan het!

Op woensdagochtend 23 november onthulde 
Adriaan van der Wulp, wethouder Onderwijs 
van gemeente Hoeksche Waard bij De School 
met de Bijbel in Goudswaard het naambordje 
van het tweede minibos van de Hoeksche 
Waard. De hele dag is door leerlingen, familie 
van de kinderen en buurtbewoners hard 
gewerkt om alle boompjes te planten. In Het 
Gouden Woud leren de kinderen van De School 
met de Bijbel in Goudswaard straks alles over 
de Nederlandse natuur. 

Het mag dan een minibos zijn, een Tiny Forest is ondanks de beperkte afmetingen toch 
echt een volwaardig bos. Het bosje, ter grootte van een tennisveld, bevat maar liefst 
600 bomen. Alle geplante bomen komen van oorsprong in Nederland voor. Een Tiny 
Forest is zo, behalve een feest voor de kinderen en een groene oase in de buurt, ook 
een plek waar kleine dieren kunnen leven en schuilen. 

Les in het bos

Het is de bedoeling dat de kinderen straks voor Het Gouden Woud zorgen én er les 
krijgen. Adriaan van der Wulp, wethouder Onderwijs van gemeente Hoeksche Waard, is 
enthousiast over het concept: “Het is een prachtige manier om kinderen te betrekken 
bij al het moois dat de natuur te bieden heeft. De leerlingen leren in zo’n buitenlokaal 

over maar ook van de natuur. Het bos kan bijvoorbeeld voor vakken als rekenen en taal 
allemaal leuke en spannende invalshoeken geven. Een groene omgeving is voor 
kinderen erg stimulerend.” Precies daarom startte IVN Natuureducatie in 2015 in 
samenwerking met gemeenten en scholen met het planten van deze Tiny Forests. 
Inmiddels zijn in Nederland al ruim 100 minibossen aangelegd. Het Tiny Forest in 
Goudswaard is het tweede minibos in de Hoeksche Waard. Eerder deze maand plantte 
IKC De Pijler in Maasdam een Tiny Forest bij de school. 

Nog meer voordelen

Als er een minibos komt, is dat goed nieuws voor de biodiversiteit. Onderzoekers van de 
Wageningen Universiteit ontdekten dat er wel 180 verschillende soorten planten en 
dieren in een minibos voor kunnen komen. Ook 
haalt het bos tijdens de groei veel CO2 uit de 
lucht, zorgt het voor koelte op hete 
zomerdagen en kan water na een fikse 
regenbui makkelijker in de grond zakken. 

Groene schoolpleinen

Wilt u ook een groen schoolplein voor uw 
leerlingen of kinderen? Misschien komt uw 
school wel in aanmerking voor een subsidie. U 
kunt op www.gemeentehw.nl/klimaatadaptatie 
meer lezen over de subsidiemogelijkheden. 

’s-Gravendeel 

Goudswaard 

Oud-Beijerland

Westmaas 

Aanmelden nieuwsbrief Oekraïne

Niemand weet hoe lang de oorlog tussen Oekraïne en Rusland nog duurt. We weten 
ook nog niet wanneer de mensen, die gevlucht zijn door de oorlog, terug kunnen naar 
huis. Ook de wederopbouw van een land na oorlog heeft tijd nodig. Een aantal 
mensen wordt opgevangen in de tijdelijke opvanglocaties in Piershil en Strijen. 

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in de Hoeksche Waard gebeurt rond de opvang 

van vluchtelingen uit Oekraïne? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Oekraïne via 
onze website: www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven. U ontvangt dan het laatste 
nieuws over bijvoorbeeld wat er in de opvanglocaties gebeurt, waar Oekraïners en 
gastgezinnen terecht kunnen voor hulp en met vragen en wat u zelf kunt doen.

In de nieuwsbrief staat een knop waarmee u zich, als u dat wilt, weer af kunt melden.



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

19-11-2022 Het wijzigen van de gevel en het plaatsen 
van een dakkapel - Renooishoekstraat 2a in 
's-Gravendeel. (Z/22/176515)

25-11-2022 Het verbouwen van een bedrijfsruimte naar 
2 wooneenheden - Van Heesenstraat 9 in 
's-Gravendeel. (Z/22/177369)

Heinenoord

21-11-2022 Het kappen van een boom - Reedijk kadastrale 
sectie G perceelnummer 1977 (ter hoogte van 
7Y) in Heinenoord. (Z/22/176600)

23-11-2022 Flitsvergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning - 
Dokter De Vliegerstraat 8 in Heinenoord. 
(Z/22/176951)

25-11-2022 Het aanpassen van de boerderij t.b.v. realisatie 
horeca - Gorzenweg 1 in Heinenoord. 
(Z/22/177397)

Klaaswaal

24-11-2022 Het bouwen van een bedrijfsloods - Smitsweg 3 
in Klaaswaal. (Z/22/177144)

25-11-2022 Het bouwen van een woning - Molendijk 12 in 
Klaaswaal. (Z/22/177312)

Maasdam

18-11-2022 Het uitvoeren van nacht- en 
weekendwerkzaamheden N217 - Hoeksedijk 55 
in Maasdam. (Z/22/176475)

25-11-2022 Het bouwen van een woning - Zuiddijk Perceel 
866 en 870 G in Maasdam. (Z/22/177282)

Mijnsheerenland

22-11-2022 Het vergroten en veranderen (isoleren) van de 
woning - Raadhuislaan 5 in Mijnsheerenland. 
(Z/22/176942)

Numansdorp

18-11-2022 Het vervangen van een hekwerk - 
Middelsluissedijk WZ 91 in Numansdorp. 
(Z/22/176488)

24-11-2022 Het verbouwen van de woning - Torenstraat 45 
in Numansdorp. (Z/22/177196)

Oud-Beijerland

21-11-2022 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning - Loethoeli-erf 16 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/176758)

23-11-2022 Het uitvoeren van werkzaamheden door het 
wegfrezen van boomwortels - Sectie D nr. 3557 
in Oud-Beijerland. (Z/22/177058)

25-11-2022 Het wijzigen van de voorgevel - Molendijk 88 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/177322)

Westmaas

20-11-2022 Het slopen van een schoorsteen - Prins Willem 
Alexanderlaan 68 in Westmaas. (Z/22/176531)

Zuid-Beijerland

20-11-2022 Het plaatsen van een beschoeiing - Noorddijk 
49 in Zuid-Beijerland. (Z/22/176532)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

22-11-2022 Het kappen van 6 bomen - Rozenerf ter 
hoogte van de huisnummers 3  t/m 13 in 
's-Gravendeel. (Z/22/172105)

23-11-2022 Het plaatsen van 2 dakkapellen - Kreekstraat 4 
in 's-Gravendeel. (Z/22/173784)

24-11-2022 Het bouwen van een woning - 
Renooishoekstraat 9 in 's-Gravendeel. 
(Z/22/169285)

Heinenoord

21-11-2022 Het vestigen van een kleinschalige 
koffiebranderij - Reedijk 8-15 in Heinenoord. 
(Z/22/171076)

Maasdam

22-11-2022 Het kappen van 4 bomen t.b.v. een 
uitstroombak - Merwedestraat kadastrale 
sectie D perceelnummer 113 in Maasdam. 
(Z/22/175759)

Mijnsheerenland

25-11-2022 Het bouwen van een loods aan bestaande 
gebouw - Stougjesdijk 153 (sectie E nr. 111) in 
Mijnsheerenland. (Z/22/170334)

Mookhoek

24-11-2022 Het wijzigen van de positie van de woning t.o.v. 
de verleende vergunning z/22/150634, d.d. 
19-07-22 voor het bouwen van een woning - 
Mookhoek 5c in Mookhoek. (Z/22/171118)

Numansdorp

21-11-2022 Het aanbrengen van beschoeiing - Paltrokmolen 
33 in Numansdorp. (Z/22/172729)

24-11-2022 Het aanbrengen van geluidisolatie - Derde 
Dwarsweg 1 in Numansdorp. (Z/22/165775)

Oud-Beijerland

22-11-2022 Het verbouwen van een winkelpand naar 
winkel, woning en kantoren - Oostdijk 9 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/159713)

22-11-2022 Het vervangen van 3 kozijnen van de 
woonruimte aan de voorzijde van het huis -  
Bijl 12 in Oud-Beijerland. (Z/22/163098)

25-11-2022 Het bouwen van een nieuwe bewaarplaats met 
machineberging - Vuurbaken 2 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/169882)

25-11-2022 Het realiseren van een nokverhoging - Bloys 
van Treslongstraat 9 Oud-Beijerland. 
(Z/22/171137)

Westmaas

24-11-2022 Het plaatsen van een tuinhuis - Munnikenweg 5 
in Westmaas. (Z/22/172342)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

22-11-2022 Evenementenvergunning voor het houden van 
een kerstwandeling op woensdag 21 december 
2022 van 18.00 tot 20.00 uur - begin- en 
eindpunt ter hoogte van de Berkenlaan 16  
in Klaaswaal.

Numansdorp

21-11-2022 Evenementenvergunning voor het houden 
van Crescendo in Concert 2023 op zaterdag 
4 februari 2023 van 20.00 tot 23.00 uur - 
Buttervliet 3 in Numansdorp.

21-11-2022 Evenementenvergunning voor het houden 
van een najaarsconcert van muziekvereniging 
Wilhelmina op zaterdag 17 december 2022 
van 20.00 tot 22.30 uur - Buttervliet 3 in 
Numansdorp.

Oud-Beijerland

23-11-2022 Evenementenvergunning voor het houden van 
een winter wonder wandeling op vrijdag 16 
december 2022 van 18.00 tot 20.00 uur. Er is 
geen vast begin- of eindpunt - de route loopt 
door de Zoomwijck en Zuidwijk in  
Oud-Beijerland.

23-11-2022 Evenementenvergunning voor het 
houden van een sponsorloop rondom KBS 
Willibrordusschool op donderdag 22 december 
2022 van 17.30 tot 21.00 uur aan de Frans 
Halsstraat 2 in Oud-Beijerland.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

22-11-2022 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
verstrekken van zwak alcoholhoudende 
dranken tijdens de kerstwandeling op 
woensdag 21 december 2022 van 18.00 tot 
19.30 uur – ter hoogte van de Berkenlaan 16 in 
Klaaswaal.

Oud-Beijerland

23-11-2022 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
verstrekken van zwak alcoholhoudende  
dranken tijdens de sponsorloop rondom de 
18.30 tot 20.00 uur - Frans Halsstraat 2 in  
Oud-Beijerland.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum collecte Naam organisatie

Oud-Beijerland

05-12 tot en 
met 10-12-2022

Roparun Runningteam 222 in Oud-Beijerland.

Zuid-Beijerland

09-12-2022 Christelijke Muziekvereniging Crescendo in 
Zuid-Beijerland.

Besluiten
Bezwaar maken

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

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

24-11-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Anemoonpad 19 
in 's-Gravendeel. (Z/22/177257)

24-11-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Korenbloemerf 4 
in 's-Gravendeel. (Z/22/177254)

24-11-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - 
Leerambachtstraat 55 in 's-Gravendeel. 
(Z/22/177261)

Numansdorp

24-11-2022 Het slopen van het hoofdgebouw - Torenstraat 
45 in Numansdorp. (Z/22/177197)

Oud-Beijerland

23-11-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Grebbestraat 31 
in Oud-Beijerland. (Z/22/177027)

24-11-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Beetwortelweg 
119 in Oud-Beijerland. (Z/22/177203)

Strijen

25-11-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Sportlaan 4 in 
Strijen. (Z/22/177324)

Zuid-Beijerland

18-11-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Bedrijfsstraat 9 in 
Zuid-Beijerland. (Z/22/176479)

25-11-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Dorpsstraat 40 in 
Zuid-Beijerland. (Z/22/177353)



Voornemen tot verkoop van gronden 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij voornemens zijn om een perceel 
grond te verkopen en in eigendom over te dragen 
gelegen aan:
• achterzijde Alexanderstraat 32 in ’s-Gravendeel;
• achterzijde Bizetstraat 33 in Numansdorp;
• achterzijde Chopinstraat 7 in Numansdorp.
• zijkant Oud Bonaventurasedijk 4 in Strijen;
• zijkant Scholeksterstraat 2 in Strijen;
• achterzijde Asterstraat 5 in Zuid-Beijerland;

Ligging en ruimtebeslag:

• Het te verkopen perceel is gelegen achter het adres 
Alexanderstraat 32 in ’s-Gravendeel. Het betreft het 
perceel kadastraal bekend sectie F, nummer 5091 groot 
ca. 44 m2.

• Het te verkopen perceel is gelegen achter het adres 
Bizetstraat 33 in Numansdorp. Het betreft het perceel 
kadastraal bekend sectie B, nummer 5993,  groot  
ca. 13 m2.

• Het te verkopen perceel is gelegen achter het adres 
Chopinstraat 7 in Numansdorp. Het betreft het perceel 
kadastraal bekend sectie B, nummer 5910, groot  
ca. 13 m2.

• Het te verkopen perceel is gelegen naast Oud 
Bonaventurasedijk 4 in Strijen. Het betreft het perceel 
kadastraal bekend sectie N, nummer 4504 (ged.), groot 
ca. 26 m2.

• Het te verkopen perceel is gelegen aan de zijkant van 
het adres Scholeksterstraat 2 in Strijen. Het betreft het 
perceel kadastraal bekend sectie N, nummer 4385 
(ged.), groot ca.40 m2.

• Het te verkopen perceel is gelegen achter het adres 
Asterstraat 5 in Zuid-Beijerland. Het betreft het perceel 
kadastraal bekend sectie C, nummer 3226, groot  
ca. 10 m2.

Motivering grondverkoop 

Uit de toetsing aan de objectieve criteria genoemd in het 
‘Beleid snippergroen en overige gronden 2021’ blijkt dat 
het perceel(sgedeelte) 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, 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.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met team Grondzaken via telefoonnummer 
088 - 647 1463

Voornemen tot verhuur van gronden 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij voornemens zijn om een perceel 
grond te verhuren:
• Zijkant en achterzijde Brahmsstraat 36 in Numansdorp

Ligging en ruimtebeslag:

• Het te verkopen perceel is gelegen naast en achter het 
adres Brahmsstraat 36 in Numansdorp. Het betreft het 
perceel kadastraal bekend sectie B, nummer 5909 
(ged.) en sectie B, nummer 5906 (ged.), groot ca. 199 
m2.

Motivering grondverhuur

Uit de toetsing aan de objectieve criteria genoemd in het 
‘Beleid snippergroen en overige gronden 2021’ blijkt dat 
het perceel(sgedeelte) in aanmerking komt voor verhuur. 

Er is sprake van niet-functioneel groen dat grenst aan het 
eigendom van de huurgegadigde en voor het overige 
(hoofdzakelijk) aan gemeentelijk eigendom. Door de 
verhuur wordt de doorgang naar andere percelen niet 
belemmerd, er ontstaat geen versnippering en er zijn 
geen waardevolle bomen aanwezig.

Eén huurgegadigde

Het te verhuren perceel grenst uitsluitend aan het 
perceel van de beoogde huurder. Gemeente Hoeksche 
Waard meent dat, gelet op de grootte, de ligging en het 
gebruik van de te verhuren grond, de beoogde huurder 
daarom de enige serieuze gegadigde is.

Reageren

Tegen de voorgenomen verhuur 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 grondverhuur en 
merkt u zichzelf aan als een serieuze gegadigde voor de 
betreffende grond? Dat 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.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met team Grondzaken via telefoonnummer 
088 - 647 10 74.

Numansdorp 

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming - Soortenbescherming

De ontwerpbeschikking heeft betrekking op het 
beheerafschot van grauwe ganzen in de winterperiode

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten 
liggen vanaf dinsdag 22 november 2022 tot en met 
maandag 2 januari 2023 ter inzage. Gedurende deze 
termijn kan een belanghebbende schriftelijk of 

mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking 
naar voren brengen. Een zienswijze moet het 
zaaknummer 01040715, naam en adres van de indiener 
en de dagtekening bevatten. Een zienswijze moet 
worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, 
Postbus 14060, 2501 GB Den Haag of via e-mail 
vergunningen@odh.nl.

De beschikking en de relevante documenten kunt u 
opvragen door een e-mail te sturen aan 
PenL@gemeentehw.nl.

De beschikking wordt bekend gemaakt op 
www.overheid.nl. 

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

F.J. Kromwijk ’s-Gravendeel 08-11-2022
D.L. Baan ’s-Gravendeel 12-10-2022
J.L. dos Santos Zuid-Beijerland 11-10-2022

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. 

Vastgesteld besluit

Op dinsdag 15 november 2022 stelde het college het volgende besluit vast:
• Nadere regels bij Verordening Jeugdhulp 2022

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



Ontwerpbesluit aanvraag Ambtshalve wijziging Omgevingsvergunning Voorweg 1 

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Voor het uitvoeren van Skelterclub Hoekse Waard aan de 
Voorweg 1 in Strijen, is op 13 mei 2004 een (revisie)
vergunning (kenmerk DGWM/200417229) op grond van 
de Wet milieubeheer verleend (nu: omgevingsvergunning 
milieu als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht – Wabo). Ook is er op 18 mei 2004 
(kenmerk LZ/U 0402524) een Wvo-vergunning verleend 
voor het lozen op oppervlaktewater (nu: melding 
Activiteitenbesluit). Van deze vergunningen is Skelterclub 
Hoekse Waard de houder c.q. rechtverkrijgende. De 
inrichting, is gelegen aan de Voorweg 1 te Strijen, 
kadastraal bekend gemeente Strijen, sectie C, nummers 
91 en 92.

Besluit

• De gemeente heeft het voornemen, gelet op artikel 
2.31 lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), inzake Skelterclub Hoekse 
Waard, gevestigd aan Voorweg 1 in Strijen, om:

• de omgevingsvergunningen van 13 mei 2004 
(kenmerk: DGWM/200417229) te actualiseren door de 
voorschriften ambtshalve te wijzigen in het belang van 
de bescherming van het milieu;

• gelet op de leesbaarheid wordt het gehele 
voorschriftenpakket verbonden aan de 
omgevingsvergunningen van 13 mei 2004 (kenmerk: 
DGWM/200417229) vervangen door de aan dit besluit 
verbonden voorschriften;

• de voorschriften uit hoofdstuk 7 Bedrijfsbeëindiging 
gedurende 5 jaar nadat deze beschikking haar 
geldigheid heeft verloren in werking te laten blijven.

Activiteit: Milieu (vergunning)
Voor: actualisatie omgevingsvergunning project 
Milieucollectief BV

Ter inzage

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

Zienswijzen

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

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer J. van der Heydenstraat 19 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op maandag 14 november melding 
in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft 
ontvangen. Het gaat over het veranderen van de 
inrichting aan de J. van der Heydenstraat 19 in 
Numansdorp. De melding strekt zich tot de opslag van 
benzine in een ondergrondse tank van 50 m3 en de 

aflevering daarvan aan motorvoertuigen. Op de 
plattegrondtekening is de locatie van de tank 
aangegeven. Voorheen werd vanuit die locatie hvo 
(dieselachtige brandstof) afgeleverd aan 
motorvoertuigen. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-22-418054.

Meer informatie? 

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid via het 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.

Strijen

Puttershoek 

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Boezemkade 9 Puttershoek’

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 22 november 2022 het bestemmingsplan 
‘Boezemkade 9 Puttershoek’ gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan

Het initiatief betreft het opsplitsen van het perceel 
Boezemkade 9 in Puttershoek in 4 woonkavels. Op het 
perceel staat nu een hoofdgebouw en een schuur. Met 
het opsplitsen van het perceel blijft het hoofdgebouw 
behouden. Op 2 af te splitsen percelen worden 2 nieuwe 
woningen gebouwd. De bestaande schuur wordt 
gesloopt, waarna dit bouwvlak wordt vergroot en er 
één nieuwe woning wordt teruggebouwd. Met het 
bestemmingsplan wordt dit initiatief mogelijk gemaakt.

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 7 april 
tot en met woensdag 18 mei 2022 ter inzage. Tijdens 
deze periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij 
ontvingen 2 zienswijzen. De zienswijzen gaven aanleiding 
om het bestemmingsplan aan te passen. Daarnaast gaven 
4 ambtshalve wijzigingen aanleiding om het 
bestemmingsplan aan te passen. 

De wijzigingen in het bestemmingsplan zijn als volgt:

Verbeelding

•  Binnen de veiligheidscontour wordt een aanduiding 
opgenomen ‘specifieke bouwaanduiding  
uitgesloten – voor bewoning bedoelde bijbehorende 
bouwwerken’.

Regels

• Artikel 11.3.2 wordt gewijzigd naar artikel 11.2.2.
• Artikel 3 wordt aangescherpt door binnen de 

aangeduide veiligheidszone van 15 meter geen 
uitbouw/uitbreidingen (wel dan niet vergunningvrij) 
toe te staan.

• Artikel 4.2.2 wordt aangescherpt door binnen de 
aangeduide veiligheidszone van 15 meter geen 
uitbouw/uitbreidingen (wel dan niet vergunningvrij) 
toe te staan.

• In artikel 4.2.6  wordt tekstueel opgenomen dat de 
beeldkwaliteitseisen in stand wordt gehouden.

Toelichting

• In paragraaf 3.4.3 ‘Beoordeling gemeente’ wordt een 
volledig overzicht gegeven aan de algemene 
randvoorwaarden voorwaarden voor de verdichting 
waaraan de stedenbouwkundige aspecten van het plan 
dient te voldoen en onderbouwd dat zoveel mogelijk 
aansluiting is gezocht hieraan. Daarnaast wordt 
onderbouwd aan welke punten niet voldaan kan 
worden en gemotiveerd dat dit het gevolg is van 
andere zwaarwegende belangen.  

• In paragraaf 4.2 ‘Verkeer/parkeren’ wordt een 
afbeelding weergegeven van de ontsluiting van de 
kavels. 

• In paragraaf 4.2 ‘Verkeer/parkeren’ wordt de 
parkeernormen van het CROW (Toekomstbestendig 
parkeren, publicatie nr. 381) gewijzigd door de 
Parkeernormering gemeente Hoeksche Waard. 

• In paragraaf 7.1 ‘Vooroverleg’ wordt de datum van 7 
januari 2019 aangepast naar 7 januari 2020. 

• Het advies van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
wordt toegevoegd in de bijlage van de toelichting van 
het plan. 

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
‘Boezemkade 9 Puttershoek’ en alle bijlagen liggen met 
ingang van donderdag 1 december 2022 tot en met 
woensdag 11 januari 2023 ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 
(onder plannummer: code NL.IMRO.1963. 
BPBoezemkade9PTH22-VG01).

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met É. van Miltenburg van team Omgeving 
via telefoonnummer 088 - 647 37 77.

Beroep indienen

Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. 
Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag  
1 december 2022 tot en met woensdag 11 januari 2023 
beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen 
gedurende deze termijn alleen beroep indienen wanneer 
hij of zij:

1.  Tijdig een zienswijze tegen het ontwerp 
bestemmingsplan indiende; 

2.  Kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp 
bestemmingsplan in te dienen; 

3.  Bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn 
aangebracht bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan. 

In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende 
gegevens vermelden: 
• de naam en het 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 kunt u sturen aan Raad van State, 
Afdeling Bestuursrechtspraak,  Postbus 20019,  
2500 EA Den Haag.  

Mogelijk tot uitstellen van het in werking treden van 

het bestemmingsplan via een voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan treedt een dag nadat de 
beroepstermijn is verstreken in werking. 

Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking 
treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

Wanneer er gedurende de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State schort te werking van het bestemmingsplan op 
totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is 
beslist. 

Vragen?

Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan 
contact op met É. van Miltenburg van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 – 647 37 77of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl. 



Bezoekadressen

Kijk op www.gemeentehw.nl

Postadres

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland

 14 0186  |  088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl

 www.gemeentehw.nl

 06 - 10 63 54 21

Klacht of melding over uw omgeving? 

Zo geeft u het door

•  Download de FIXI-app in de Google 

Play Store of de App store.

• Meld het via www.gemeentehw.nl.

• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.

•  Buiten kantooruren, bel bij overlast of 

gevaar: 088 – 647 17 50.

Storingsdienst Openbare Verlichting 

Bel 076 - 581 06 58 of kijk op 

storing.moononline.nl.

Gemeentezaken? 

Maak een afspraak 

op www.gemeentehw.nl

Volg ons ook op

  gemeenteHW

  @gemeenteHW

  @gemeenteHW

Contactgegevens en openingstijden

De raad spreekt waardering 
uit voor mantelzorgers  
en comités sinterklaasfeest

Op dinsdagavond 22 november heeft de gemeenteraad 
het Bestemmingsplan Boezemkade 9 in Puttershoek 
vastgesteld en de wijziging in de gemeenschappelijke 
regeling SVHW. Dit gebeurde in de besluitvormende 
vergadering van de raad. Ook sprak de raad over de Blijk 
van Waardering voor mantelzorgers en over de 
organisatie van de Sinterklaasviering.

De raad neemt petitie over bomenkap in ontvangst

Voordat de vergadering begon werd namens bewoners 
van het buurtschap Nieuwendijk en de omliggende 
dorpen een petitie aangeboden aan de raad. Met deze 
petitie willen zij voorkomen dat er bomen gekapt worden 
voor de komst van nieuwe woningen. Volgens de 
indienster is het kappen van deze bomen in strijd met de 
doelstellingen van de gemeente op het gebied van 
biodiversiteit. De petitie is door ruim 1.000 mensen 
ondertekend. De raad kan deze petitie meenemen in zijn 
afweging over een eventuele wijziging van de 
bestemming van dit gebied.

De raad behandelt Bestemmingsplan 

Tiengemetenpad op een later moment

Er zijn nieuwe regels over stikstofuitstoot in Nederland. 
De portefeuillehouder heeft aangegeven dat deze regels 
nog verwerkt moeten worden in het voorstel over de 
aanleg van een fietspad bij het Tiengemetenpad. Ook 
behandelt de raad het Ontwikkelbeeld Numansdorp en 
de subsidieaanvraag voor de Stougjesdijk-Oost op een 
later moment. De raad wil graag meer informatie voordat 
hij een besluit neemt.

De raad spreekt waardering uit voor de 

mantelzorgers in Hoeksche Waard 

De raad heeft gisteravond gesproken over de Blijk van 
Waardering voor mantelzorgers. Niet alle mantelzorgers 
waarderen de Blijk van Waardering van dit jaar. Het 
gemeentebestuur vindt unaniem mantelzorgers 
onmisbaar en erg belangrijk. Samen met de 
portefeuillehouder wil de raad daarom opnieuw kijken 
naar de ondersteuning van mantelzorgers vanuit de 
gemeente en haar samenwerkingspartners.

De raad behandelt de motie ‘Inclusief 

sinterklaasfeest’

De raad vindt een inclusief sinterklaasfeest belangrijk. 

Langzaam verandert de traditie en zijn steeds meer 
roetveegpieten te zien. De gemeente wil deze 
verandering, die vanuit de inwoners komt, graag blijven 
ondersteunen. De portefeuillehouder zegde daarom 
gisteravond toe dat zij opnieuw in gesprek gaat met de 
comités die de intocht van Sinterklaas organiseren, zodat 
iedereen zich welkom kan voelen. De portefeuillehouder 
zegde ook toe dat het college op de gemeentelijke 
kanalen bewust wil omgaan met inclusiviteit. Na deze 
toezeggingen werd de motie ingetrokken.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via www.gemeentehw.nl/live. Klik op de datum 
22 november.

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat vindt de gemeenteraad van de plannen van het college?  

Kijk dinsdag 6 en donderdag 8 december mee!

Wat vindt de gemeenteraad van de nota ‘Stimuleren 
startend ondernemerschap’? Of van de slotrapportage? 
Dinsdagavond 6 december en donderdagavond 8 
december staan onder andere deze onderwerpen op de 
agenda. Dit gebeurt in 3 vergaderingen, waarvan 2 
tegelijkertijd plaatsvinden. Welkom!

Bijeenkomst ‘Fysieke Leefomgeving, Mobiliteit, 

Duurzaamheid en Openbare Ruimte’

In deze vergadering op dinsdagavond 6 december staan 
onder meer het voorkeurtracé Hoeksche Waard zuidwest 
en het Bestemmingsplan Perengaard Nieuw-Beijerland 
op de agenda.

De raad oordeelt over programmaplan Duurzaamheid

Het doel van het programmaplan Duurzaamheid is dat de 
gemeente in 2050 klimaatneutraal is. Om dit te kunnen 

realiseren, zijn per onderwerp verschillende 
doelstellingen bedacht. De onderwerpen die zijn gekozen 
zijn: ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’, 
‘Circulaire economie’, ‘Klimaatadaptatie’ en 
‘Biodiversiteit’. Per onderwerp zijn 
uitvoeringsprogramma’s gemaakt. Wat vindt de raad 
hiervan?

Bijeenkomst ‘Sociale Leefomgeving, Bestuur, 

Veiligheid en Middelen’

In deze vergadering op dinsdagavond 6 december staat 
onder meer het rapport ‘Cultuur en samenwerking 
Hoeksche Waard’ op de agenda. 

De raad debatteert over tweede begrotingswijziging 

op donderdagavond 8 december

In het collegeprogramma staan alle projecten en 

activiteiten die het college de komende 4 jaar wil 
uitvoeren. Dit is een uitwerking van de ambities die in het 
hoofdlijnenakkoord ‘Samen doordacht doen’ staan. Om 
het collegeprogramma uit te voeren is geld nodig. Deze 
kosten zijn verwerkt in de tweede begrotingswijziging. 
Het college vraagt de raad om in de vergadering te 
oordelen over deze begrotingswijziging.

Vergadering bijwonen? Welkom!

Volg de vergaderingen op dinsdagavond 6 december en 
donderdagavond 8 december vanaf de publieke tribune. 
De vergaderingen zijn in het gemeentehuis in Oud-
Beijerland aan de W. van Vlietstraat 6 en starten op 19.30 
uur. U kunt de vergaderingen ook live online volgen via 
www.gemeentehw.nl/live. 

Wat staat nog meer op de agenda?

De complete agenda’s en stukken voor deze 
vergaderingen vindt u op www.gemeentehw.nl/overzicht. 
Klik op de datum 6 of 8 december 2022.

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


