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Opvanglocaties Oekraïners naar verwachting langer nodig

De gemeente vangt Oekraïense vluchtelingen op in de oude gemeentehuizen van 

Piershil (sinds maart 2022) en Strijen (sinds september 2022). We zien dat de oorlog 

voortduurt en de wederopbouw van het land heeft tijd nodig. Daarom zijn de 

opvanglocaties naar verwachting tot in ieder geval eind 2023 nodig. We vinden het 

belangrijk dat de opvang goed verloopt voor iedereen. We voeren al regelmatig 

gesprekken met inwoners, ondernemers, betrokken partners en de leden van onze 

klankbordgroepen over de ervaringen tot nu toe. We horen het ook graag van u als u 

denkt dat iets beter kan of als u vragen heeft. Laat het ons weten via e-mail 

oekraine@gemeentehw.nl. En wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom 

de opvanglocaties? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via onze website 

www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven.

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard? 

Kom werken bij team Buitendienst! 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!

Ben je opzoek naar een nieuwe uitdaging? Bij gemeente Hoeksche Waard hebben we een aantal 
toffe vacatures. Wil je werken in een unieke streek waarbij je het verschil kan maken voor ruim 
89.000 inwoners? Kijk dan snel op www.werkenbijdehw.nl, bekijk de vacatures en solliciteer 
direct. Wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega!

Beheerder riolering
36 uur

Als beheerder riolering regel je de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van het beheer van 
water- en riolering. Je controleert de opdrachten en werkzaamheden van de aannemers op juistheid en 
kwaliteit. Ook ben je het eerste aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven en aannemers.

Medewerker begraafplaatsen
36 uur

Als medewerker begraafplaatsen werk je op verschillende begraafplaatsen in de Hoeksche Waard. 
Het is een afwisselende functie. Je verzorgt samen met je collega’s en de aannemer het groen op de 
begraafplaatsen, maar je loopt ook voor tijdens een uitvaart waarin je bijdraagt aan dierbare momenten 
voor nabestaanden. Je hebt contact met de bezoekers, biedt een luisterend oor en geeft informatie 
over de begraafplaatsen.

Servicemedewerker Buitendienst taakaccent riool
36 uur

Als servicemedewerker is het jouw taak om meldingen efficiënt en klantvriendelijk af te handelen. 
Meldingen over het riool moeten vaak snel worden opgepakt, dus van jou wordt een snelle reactie 
verwacht. Zowel met je collega’s als met onze inwoners zal je hierover communiceren om beiden op de 
hoogte te houden.



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.
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 Je ziet het niet, maar het is er wel…
Houtkachel of open haard: 8 manieren om minder geur- en rookoverlast te veroorzaken

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? Denk aan je buren en 
raadpleeg eerst de Stookwijzer voordat je gaat stoken en stook niet bij een stookalert. Met de tips hieronder 
kun je de uitstoot van schadelijke stoffen beperken. 

Raadpleeg eerst Stookwijzer.nu. 
Laat de houtkachel, pelletkachel of open 

haard uit bij windstil of mistig weer.  

Stook alleen droog hout. 

Volg de instructies bij   
de kachel of haard voor 

het aansteken van het vuur.

Houd ventilatieroosters 

tijdens het stoken open.

Controleer regelmatig of je goed stookt: een goed 
vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt 

bijna geen rook uit de schoorsteen.

Laat de schoorsteen 

minstens één keer 
per jaar goed vegen.
Je voorkomt hiermee

schoorsteenbrand.

Zorg voor volledige luchttoevoer. 
Laat het hout dus niet smoren én 

laat een houtvuur vanzelf uitbranden. 

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 
milieucentraal.nl. Kijk op stookwijzer.nu voordat je wilt 
gaan stoken.

Stook geen geïmpregneerd
of geverfd hout.
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Plaats hier het logo van uw gemeente.

Actueel
Wat gebeurt er in 
mijn dorp? 

Van Expeditie naar Expositie Masterplan

De voorbereidingen voor het realiseren van het nieuwbouwproject Heeren van 

Rustenburg fase 2 zijn in volle gang. Waar staan we nu? 

Expeditie en klankbordgroep

Op dinsdag 24 mei organiseerden we een participatieavond, Expeditie Heeren van 

Rustenburg fase 2. Hier kon u feedback geven over het schetsontwerp en meedenken 

over verschillende onderdelen van het project. Met alle nieuwe inzichten, ideeën en 

feedback die we van u kregen zijn wij aan de slag gegaan.

Daarnaast richtten we een klankbordgroep op, waarin we met een kleiner comité 

nadenken over de feedback op de plannen van deze nieuwe ontwikkeling. Er zijn nu 2 

klankbordgroepavonden geweest en woensdag 14 december volgt de derde 

bijeenkomst. De verslagen vindt u op de website www.heerenvanrustenburg.nl en op 

onze website www.gemeentehw.nl / Direct regelen / Wonen, Bouwen & Omgeving / 

Projecten / (Woning)bouwprojecten / Rustenburgstraat. 

Klankbordgroep en Expositie Masterplan

We willen graag voor de Expositie nog (minimaal) één keer samenkomen met de 

klankbordgroep. Om dieper in te gaan op vragen die nog onbeantwoord zijn en om het 

concept Masterplan bij de klankbordgroepleden te testen. Daarna richten wij ons op de 

voorbereidingen voor de Expositie. Deze gaat naar verwachting in het eerste kwartaal 

van het nieuwe jaar plaatsvinden. De definitieve datum van de bijeenkomst en de locatie 
volgen nog. 

Meedenken? Meld u aan!

Bent u geïnteresseerd in het project en wilt u nog meedenken over enkele 

onderwerpen en uw feedback geven op het concept Masterplan? 

Meld u dan aan via e-mail rustenburg@vanwijnen.nl.

Puttershoek

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 

ww.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze laatstgenoemde 

website kunt u zich abonneren op de digitale verzending 

van de bekendmakingen en besluiten uit een zelf aangege-

ven gebied. U kunt via de website ook de ‘Over uw buurt’ 

app downloaden.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

06-12-2022 Het realiseren van een dakopbouw - Kleine Vos 
13 in 's-Gravendeel. (Z/22/178734)

07-12-2022 Het kappen van een boom in de voortuin - 
Crocuserf 1 in 's-Gravendeel. (Z/22/178801)

08-12-2022 Het doorbreken van een muur - Bolkafstraat 24 
in 's-Gravendeel. (Z/22/179030)

Goudswaard

05-12-2022 Het plaatsen van een tijdelijke woonunit - 
Achterweg 2d in Goudswaard. (Z/22/178438)

Klaaswaal

07-12-2022 Het bouwen van 31 koopwoningen plan 
‘Blom’ eerste fase - Perceelnummer 801 C in 
Klaaswaal. (Z/22/178860)

Maasdam

08-12-2022 Het realiseren van een nokverhoging - Van der 
Doeslaan 27 in Maasdam. (Z/22/179035)

Numansdorp

02-12-2022 Het isoleren van de gevel en afwerken 
met bepleistering - Koninginneweg 42 in 
Numansdorp. (Z/22/178377)

02-12-2022 Het isoleren van de woning - Koninginneweg 42 
in Numansdorp. (Z/22/178352)



06-12-2022 Een gedeelte van de bedrijfsbestemming 
wijzigen naar woonbestemming - Groeneweg 7 
en 7a in Numansdorp. (Z/22/178712)

07-12-2022 Het plaatsen van een beschoeiing - Kolonel 3 in 
Numansdorp. (Z/22/178861)

08-12-2022 Het plaatsen van een tijdelijke werktent - 
Voltastraat 2 in Numansdorp. (Z/22/178973)

09-12-2022 Het bouwen van een woning - Fortlaan 37 in 
Numansdorp. (Z/22/179149)

Oud-Beijerland

05-12-2022 Het aanleggen van een kunstgrasveld voorzien 
van hekwerken en sportveldverlichting Korbatjo 
- Helen Parkhurstweg 29 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/178579)

05-12-2022 Het realiseren van een sushi restaurant met 
bovenwoning - Oost-Voorstraat 41 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/178588)

08-12-2022 Het verbouwen van een woning - Beneden 
Molendijk 33 in Oud-Beijerland. (Z/22/178998)

Puttershoek

07-12-2022 Het uitbreiden van OBS Het Driespan - Singel 3 
in Puttershoek. (Z/22/178724)

Strijen

06-12-2022 Verbouwing schuur tot een woning - 
Strijensedijk 10 in Mookhoek. (Z/22/178711)

07-12-2022 Het realiseren van een paardenbak/rijbak - 
Oudendijk 56 in Strijen. (Z/22/178875)

Zuid-Beijerland

08-12-2022 Het plaatsen van een hekwerk - Jan van 
der Heydenstraat 9 in Zuid-Beijerland. 
(Z/22/178982)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

08-12-2022 Het plaatsen van kunststof kozijnen en 
deuren - Roodenburg Vermaatstraat 21 in 
's-Gravendeel. (Z/22/177989)

09-12-2022 Het bouwen van een dakopbouw - Strijenseweg 
51 in 's-Gravendeel. (Z/22/171753)

Heinenoord

05-12-2022 Het bouwen van 68 woningen - A.J. 
Albertsstraat 1/27, C.A. Filipsonstraat 
1/7 en 2/10, Kreeklaan 1/13 en 2/8, E. 
Hamburgerstraat 1/37 en 2/30 in Heinenoord. 
(Z/22/168953)

09-12-2022 Het bouwen van een aanbouw - Westdijk 5 in 
Heinenoord. (Z/22/174785)

Nieuw-Beijerland

07-12-2022 Het bouwen van 18 woningen - Kerkdoel 6  
t/m 9, Achterdoel 21-23, Wilhelminastraat 13 
t/m 31 en Julianastraat 17 t/m 21 in 
Nieuw-Beijerland. (Z/22/161074)

Numansdorp

07-12-2022 Het plaatsen van beschoeiing - Wintertaling 5 in 
Numansdorp. (Z/22/175871)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

05-12-2022 Evenementenvergunning voor het houden 
van de Sophia's lichtjestocht op woensdag 
21 december 2022 van 18.00 tot 20.00 uur - 
start- en eindpunt Heyne van Althenastraat 4 in 
Heinenoord.

Klaaswaal

06-12-2022 Evenementenvergunning voor het organiseren 
van een kerstmarkt op zaterdag 17 december 
2022 van 9.00 tot 21.00 uur - Voorstraat in 
Klaaswaal.

Puttershoek

06-12-2022 Evenementenvergunning voor het houden 
van een kerstwandeling CBS de Schelp op 
woensdag 21 december 2022 van 18.30 
tot 20.30 uur - start- en eindpunt aan de 
Wilgenlaan 16 in Puttershoek.

Strijen

09-12-2022 Evenementenvergunning voor het houden 
van een gezellige avond en een demonstratie 
van de Menners op vrijdagavond 16 december 
2022 van 18.00 tot 21.00 uur - Jaagpad en 
Molenstraat tussen Kerkstraat en Jaagpad en 
het houden van een wintermarkt op zaterdag 
17 december 2022 van 9.00 uur tot 17.00 uur 
- Kerkstraat, Molenstraat, Boompjesstraat en 
Jaagpad in Strijen.

Zuid-Beijerland

07-12-2022 Evenementenvergunning voor het houden 
van een kerstwandeling op donderdag 22 
december 2022 van 18.00 tot 21.00 uur - door 
Zuid-Beijerland.

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Puttershoek

05-12-2022 Loterijvergunning t.b.v. de jaarlijkse feestavond 
voor de gehandicapte leden op zaterdag 22 
april 2023 vanaf 21.00 uur - Cultureel Centrum 
De 3 Lelies in Puttershoek.

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Goudswaard

08-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - Nicolaas 
van Puttenstraat 20 in Goudswaard. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 22-01-2023. 
(Z/22/156004)

Heinenoord

08-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - Van 
Galenstraat 9 in Heinenoord. De beslistermijn  
wordt met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 
2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 22-01-2023. (Z/22/156012)

Klaaswaal

07-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - 
Klaverbladstraat 1 in Klaaswaal. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 22-01-2023. 
(Z/22/156005)

Nieuw-Beijerland

08-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - Achterstraat 
5 in Nieuw-Beijerland. De beslistermijn wordt 
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 
van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 22-01-2023. (Z/22/156010)

Numansdorp

08-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - 
Roerdompsingel 6 in Numansdorp. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 22-01-2023. 
(Z/22/156006)

Oud-Beijerland

08-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - Weegpad 13 
in Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
22-01-2023. (Z/22/156007)

Piershil

07-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - Koningin 
Wilhelminastraat 5 in Piershil. De beslistermijn  
wordt met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 
2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 24-08-2022. (Z/22/156009)

Strijen

02-12-2022 Het aanleggen van een bomenrij - nabij 
Sassendijk Sectie T nr. 514 en 469 in Strijen. 
De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 13-01-2023. 
(Z/22/170344)

Zuid-Beijerland

07-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - Johan 
Berkstraat 31 in Zuid-Beijerland. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 22-01-2023. 
(Z/22/156008)

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

07-12-2022 Een ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
schenken van zwak alcoholhoudende dranken 
tijdens de koopavond voor kerst en afsluiting 
van Radio Hoeksche Waard op vrijdag 23 
december 2022 van 20.00 tot 21.30 uur - Oost-
Voorstraat 8 in Oud-Beijerland.

Strijen

09-12-2022 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
schenken van zwak alcoholhoudende dranken 
(Glühwein) vanuit de kraam op zaterdag 
17 december 2022 van 13.00 tot 16.30 uur - 
Boompjesstraat in Strijen.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Hoeksche Waard

19-12 tot en 
met 24-12-2022

Geen collectes en/of huis aan huisverkopen.

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de 
website van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl

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.

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

P. de Baat Oud-Beijerland 02/11/2022

N.W. van Tuijl Puttershoek 01/11/2022

Selam Kiflay Ocbagebrel Strijen 02/11/2022

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. 



Bekendmaking Wet Geluidhinder

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 

maakt bekend dat zij bij besluit van 20 oktober 2021, 

kenmerk IenW/BSK-2021/215432, met toepassing van 

artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet 

geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de 

geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van 

woningen gelegen aan de wegen ‘Rustenburgstraat, 

Raadhuisstraat en Oosteinde’ vanwege de wegen 

‘Rustenburgstraat, Raadhuisstraat en Oosteinde’ mogen 

ondervinden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet 

geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de 

maatregelen vastgesteld die strekken tot het 

terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de 

wegen ‘Rustenburgstraat, Raadhuisstraat en Oosteinde’, 

binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan 

de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder 

genoemde binnenwaarde van 43 dB. 

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende 

stukken liggen met ingang van donderdag 15 december 

2022 gedurende 6 weken ter inzage bij: 

• de publieksbalie van het gemeentehuis in  

Oud-Beijerland gedurende de openingstijden; 

• het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 

2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 tot 

17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid 

gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch 

contact op te nemen met het Bureau Sanering 

Verkeerslawaai  via telefoonnummer 0348 – 487 450.

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken 

woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste 

toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. 

Bezwaar maken

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een 

bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen 

van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 

van de Algemene wet bestuursrecht, 6 weken. Deze 

termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop 

het besluit door middel van publicatie bekend is 

gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht 

aan: De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 

p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB 

Woerden. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en 

bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het 

bezwaar.

Voornemen tot verkoop van gronden

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij voornemens is om een perceel 

grond te verkopen en in eigendom over te dragen 

gelegen aan:

• Achterzijde Vlasakkers 27 in Westmaas

• Zijkant Achterdijk 4 in ’s-Gravendeel

Ligging en ruimtebeslag:

• Het te verkopen perceel is gelegen achter het adres 

Vlasakkers 27 in Westmaas. Het betreft het perceel 

kadastraal bekend sectie C, nummer 1605 (ged.) groot 

ca. 18 m2;

• Het te verkopen perceel is gelegen aan de zijkant van 

Achterdijk 4 in ’s-Gravendeel. Het betreft het perceel 

kadastraal bekend sectie F., nummer 5085, groot ca. 

32m2.

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. Kunt u zich niet 

verenigen met de voorgenomen grondverkoop en merkt 

u zichzelf aan als een serieuze gegadigde voor de 

betreffende grond? Maak dit dan gemotiveerd en 
schriftelijk kenbaar aan 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 36 47.

Last onder bestuursdwang; verwijderen voertuig

Last onder bestuursdwang d.d. dinsdag 6 december 2022 

aan rechthebbende van een Peugeot 206 met kenteken 

53-HV-FS, locatie parkeerplaats Achterhuis in  

Oud-Beijerland.

Rechthebbende kan het voertuig verwijderen tot en met 

dinsdag 13 december 2022. Op woensdag 14 december 

2022 wordt het voertuig meegevoerd en in opslag 

genomen tot en met woensdag 28 december 2022. 

Indien rechthebbende zich na dinsdag 13 december 

meldt bij team Handhaving Openbare Ruimte kan het 

voertuig worden terug verkregen tegen betaling van de 

gemaakte kosten voor het meevoeren en opslaan.

Voornemen tot verhuur van gronden 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij voornemens is om een 

perceelgrond te verhuren:

• Achterzijde Spuivelden 9 in Heinenoord

Ligging en ruimtebeslag

Het te verhuren perceel is gelegen achter het adres 

Spuivelden 9 in Heinenoord. Het betreft het 

perceel kadastraal bekend sectie F, nummer 1123 (ged.), 

groot ca. 25 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. Kunt u zich niet 

verenigen met de voorgenomen grondverhuur en merkt 

u zichzelf aan als een serieuze gegadigde voor de 

betreffende grond? Maak dit dan gemotiveerd en 
schriftelijk kenbaar aan 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.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan 

contact op met team Grondzaken via telefoonnummer 

088 – 647 36 47.

’s-Gravendeel Westmaas 

Heinenoord 

Oud-Beijerland 



Voornemen tot vestigen recht van opstal

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij voornemens is om een recht van 

opstal te vestigen gelegen aan Randweg 35 in  

Oud-Beijerland.

Er geldt een voorbehoud voor dit voornemen en het 

aangaan van een overeenkomst, namelijk dat aan alle 

overige van toepassing zijnde/verklaarde wet- en 

regelgeving moet worden voldaan.

Ligging en ruimtebeslag

Het betreft het perceel kadastraal bekend gemeente 

Hoeksche Waard, Oud-Beijerland sectie H nummer 2117 

en sectie H nummer 2118 (ged.), groot ongeveer 774 m2.

Motivering vestigen recht van opstal

Het betreft het aangaan van een overeenkomst met de 

toekomstige opstaller. De opstallen staan op grond van 

de gemeente. Het vastleggen in de vorm van een 

opstalrecht is nodig om de eigendommen juridisch te 

splitsen (grond en opstallen).

Eén gegadigde

Gemeente Hoeksche Waard is van oordeel dat op grond 

van de bestaande situatie, de nieuwe opstaller de enige 

serieuze gegadigde is. Dit omdat de toekomstig opstaller 

ook de eigenaar wordt van de opstallen en al langere tijd 

uitbater is van de aldaar gevestigde onderneming.

Reageren

Tegen het voorgenomen opstalrecht kunnen geen 

zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb 

worden ingediend c.q. ingesteld. Kunt u zich niet 

verenigen met de voorgenomen vestiging van een recht 

van opstal of merkt u zichzelf aan als een serieuze 

gegadigde? Maak dit dan gemotiveerd en schriftelijk 

kenbaar aan gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 

3260 EA  Oud-Beijerland of via info@gemeentehw.nl. De 

reactie moet binnen 8 kalenderdagen na publicatie van 

deze bekendmaking zijn ingediend. Deze termijn merken 

wij aan als vervaltermijn.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan 

contact op met team Grondzaken via telefoonnummer 

088 - 647 36 47.

Nieuws uit de gemeenteraad

Hoe oordeelt en wat besluit 
de gemeenteraad op 
dinsdagavond 20 december? 
Kijk mee!
Stemt de gemeenteraad van Hoeksche Waard in met de 

nota ‘Stimuleren startend ondernemerschap’? En wat 

besluit de raad over de tweede begrotingswijziging of de 

Belastingverordeningen 2023? Kijk mee naar de laatste 

besluitvormende raadsvergadering van het jaar 2022 op 

dinsdag 20 december.

Voordat de gemeenteraad begint aan de 

besluitvormende vergadering, oordeelt de raad eerst 

over het rapport ‘Samenwerking en cultuur binnen de 

gemeente Hoeksche Waard’. 

De raad besluit 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 uitvoerings-

programma’s gemaakt. Stemt de raad in met het 

programmaplan?

Vergaderingen bijwonen? Welkom!

Volg de raadsvergaderingen op dinsdagavond 20 

december vanaf de publieke tribune. De 

oordeelsvormende vergadering en de besluitvormende 

raadsvergadering vinden plaats in de raadszaal van  

het gemeentehuis in Oud-Beijerland aan de  

W. van Vlietstraat 6. De oordeelsvormende vergadering 

begint om 19.30 uur. Nadat deze vergadering is gesloten, 

start de besluitvormende vergadering. 

Vergaderingen live online volgen?

Kijk mee via www.gemeentehw.nl/live.

Benieuwd naar de agenda’s en stukken?

Lees mee via www.gemeentehw.nl/overzicht.

Klik op 20 december.

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

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


