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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.

Woensdag 

11 januari 2023 

van 19.30 tot 22.00 uur 

gemeentehuis in 
Oud-Beijerland 

(W. van Vlietstraat 6)

Uitnodiging
Nieuwjaarsontmoeting gemeente Hoeksche Waard 

kerkbesturen en maatschappelijke instellingen heffen we het glas. Dat 

Een mooie en waardevolle traditie is onze nieuwjaarsontmoeting. Aan het 

begin van 2023 kunnen we elkaar – na 3 jaar - weer écht ontmoeten. 

Het gemeentebestuur van Hoeksche Waard heet u van harte welkom op de 

nieuwjaarsontmoeting op woensdag 11 januari 2023. We wisselen deze avond 

graag persoonlijk en in een informele sfeer nieuwjaarswensen uit. Samen 

met raadsleden, bestuurders, inwoners, ondernemers, verenigingen, 

kerkbesturen en maatschappelijke instellingen heffen we het glas. Dat 
doen we natuurlijk met een hapje en drankje erbij. Een goede start van een 

nieuw, uitdagend en energiek jaar! 

Burgemeester Aptroot houdt rond 20.15 uur een toespraak. Hij blikt terug op het 

jaar dat dan achter ons ligt en vooruit naar wat komen gaat. 

Wij kijken uit naar uw komst!



Servicepunten gesloten op tweede kerstdag

Op maandag 26 december (tweede kerstdag) zijn de servicepunten van gemeente 

Hoeksche Waard gesloten. Vanaf dinsdag 27 december zijn wij weer telefonisch 

bereikbaar en kunt u op afspraak op locatie bij ons terecht. Kijk voor onze actuele 

openingstijden op www.gemeentehw.nl. 

Kerst, oud en nieuw
In Het Kompas van deze en de komende weken leest u handige en praktische informatie over zaken die rond de kerstdagen en jaarwisseling spelen. 

Denk hierbij aan brandveiligheid, vuurwerk afsteken en tips voor inbraakpreventie. Maar ook wanneer en waar u uw kerstboom kunt inleveren. 

U kunt alle informatie ook terugvinden op www.gemeentehw.nl.

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard? 

De gemeenteraad en het college van B&W 

wensen u fi jne feestdagen en een veilige jaarwisseling. 

Brandveiligheid

Juist in deze tijd – waarin velen van u kerstversieringen in huis 

hebben – is het slim om stil te staan bij de risico’s op brand. Brand 

komt nog te vaak voor. In Nederland zijn 15 woningbranden per 

dag, per jaar zijn dat er 6.000. Daarnaast melden bijna 10.000 

mensen zich met (ernstige) brandwonden bij de spoedeisende 

hulp. Kinderen lopen extra veel risico om brandwonden op te 

lopen. Zij zien zelf vaak geen gevaar en hebben een volwassene 

nodig die hun huis veiliger maakt. Ernstige brandwonden zijn levensgevaarlijk. Zorg 

daarom voor voldoende maatregelen om brand te voorkomen.

Op de www.brandweer.nl vindt u veel tips voor een brandveilige feestmaand. Denk 

hierbij aan brandveilige versiering. Maar ook tips voor veilig gourmetten en het 

branden van kaarsen. Kijk op de website van de brandweer voor het volledige 

overzicht.

Inbraakpreventie

Mogelijk viert u de feestdagen buitenshuis. Juist tijdens deze dagen slaan inbrekers 

hun slag. Wij hebben de meest voorkomende inbraakmethoden voor u op een rij 

gezet mét tips om ze te voorkomen. 

Deur of raam intrappen

Inbrekers kunnen een deur of raam (gedeeltelijk) intrappen om een woning binnen te 

komen. Het is lastig om dit soort inbraken te voorkomen. Tip: verstevig uw deur met 

een extra slot op kniehoogte, of plaats een stevigere deur. Als u waardevolle spullen 

uit het zicht opbergt, zal een inbreker minder snel geneigd zijn uw woning uit te 

kiezen.

Cilinder afbreken

Inbrekers kunnen met een tang de cilinder van het deurslot afbreken en eruit trekken. 

Zonder cilinder is de deur zó te openen. Deze manier van inbreken wordt de 

‘Bulgaarse methode’ genoemd. Tip: plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, 

voorzien van het SKG-keurmerk in uw deuren en ramen en gebruik deze ook altijd.

Deur openen door ‘hengelen’ via de brievenbus

Inbrekers kunnen het deurslot opentrekken via de brievenbus. Als de voordeur niet op 

slot zit kan een inbreker, met behulp van bijvoorbeeld een kleerhangertje, de slothaak 

open trekken. Tip: draai altijd uw deur op slot en haal de sleutel eruit.

Gaatje boren om raam of deur te openen

Inbrekers kunnen een gaatje boren onder het slot van een deur of raam en zo met 

een ijzerdraad de sleutel omdraaien en/of de raamsluiting openen. Tip: haal altijd, 

nadat u deuren en ramen op slot heeft gedaan, de sleutel uit het slot en berg deze 

op.

Babbeltruc

Inbrekers kunnen aanbellen met een smoesje en zo uw huis binnenkomen. Dit heet 

een babbeltruc. Babbeltrucs worden door zowel keurig uitziende als juist zielig 

uitziende personen gepleegd. Wees gezond wantrouwig aan de deur! Tip: vraag 

onbekende bezoekers altijd naar een identiteitsbewijs. Doe nooit zomaar open voor 

onbekenden. Eventueel kunt u een spionnetje (kijkgaatje) in de deur laten maken of 

een kierstandhouder monteren. U kunt hiermee de deur op een kier houden als u een 

onbekende bezoeker om een identiteitsbewijs vraagt. 

Handel zoveel mogelijk bij de deur af en vraag 

onbekenden niet zomaar binnen.

Insluipen

Inbrekers kunnen binnenkomen via een openstaand raam of een deur die niet op slot 

was. Tip: doe uw ramen en deuren altijd dicht en op slot, ook die van de wc of de 

garage. Ook als u maar even weg bent of bijvoorbeeld even naar boven gaat. Laat de 

sleutels niet in de sloten zitten. Plaats eventueel kierstandhouders als u ramen open 

wilt laten staan.

Flipperen om deur te openen

Inbrekers kunnen met een (bank)pasje tussen de deur en het kozijn het slot – de 

‘dagschoot’ – indrukken en openen. Deze manier van inbreken wordt fl ipperen 
genoemd. Tip: draai altijd de deur op slot en haal de sleutel eruit. Ook kunt u een 

anti-inbraakstrip op ramen en deuren monteren.

Cilinder uittrekken

Sommige inbrekers maken gebruik van zelfgemaakt of professioneel gereedschap uit 

de slot- en sleutelbranche. Met dit gereedschap trekken ze de cilinder rechtstandig uit 

het slot. Tip: monteer cilinders die tegen dit zogenaamde ‘kerntrekken’ bestand zijn. 

Ook bestaat er beslag dat tegen kerntrekken is beveiligd.

Overige tips

Op onze website vindt u nog meer tips en links naar handige websites.

112 – Daar pak je ook woninginbrekers mee

U kent uw buurt het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat meestal 

ook zo. Ziet u verdachte personen, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel 

aandacht hebben voor de woningen, bel dan direct de politie. Bij spoed of 

heterdaad kan dit via 112 en anders via 0900-8844. De politie benadrukt: liever een 

keer teveel gebeld, dan één keer te weinig!



Bewaargids vol tips om energie te besparen

Heeft u vragen over energie besparen en duurzaam wonen? Over hoe u uw woning 

kan verbeteren? Waar u dan allemaal aan moet denken en waar u energie mee kan 

besparen? Begrijpelijk, want er komt veel informatie op u af over deze belangrijke 

onderwerpen. De bewaargids ‘Stap voor stap naar energiezuinig & duurzaam wonen’ 

beschrijft hoe u uw huis in de Hoeksche Waard stap voor stap kan verbeteren. Of u uw 

huis nu huurt of hebt gekocht. 

 

Bestel de gids of lees hem online 

De bewaargids ‘Stap voor stap naar energiezuinig & duurzaam wonen’ is online te 

lezen en te downloaden. Wilt u de bewaargids liever thuis ontvangen en eens rustig 

doorbladeren? Ook dat kan. Via www.gemeentehw.nl/bewaargids kunt u de gids 

online bekijken, downloaden en daar ook de papieren bewaargids aanvragen. Scan de 

QR-code om meteen naar de website te gaan. Heeft u geen internet? Vraag dan 

telefonisch de gids aan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 

088 - 647 36 47.  

Harry van Waveren, wethouder 

Duurzaamheid: “De bewaargids is voor 

iedereen. Er staat duidelijke informatie in 

over waar je terecht kunt voor 

ondersteuning en advies. Er staan veel 

handige tips in om meteen energie te 

besparen. En je vindt er een overzichtelijk 

stappenplan om de eigen woning te 

verduurzamen.”

Isoleer uw koopwoning via de isolatieactie

Isolatie is als een warme jas voor uw huis. Niet 

voor niets kiezen steeds meer 

woningeigenaren ervoor om hun woning te 

isoleren. Helemaal nu de energieprijzen sterk 

stijgen. Met de isolatieactie, die gemeente 

Hoeksche Waard samen met het Regionaal 

Energieloket organiseert, isoleert u uw vloer, 

bodem of spouwmuur. Daardoor blijft uw 

woning warm in de winter en koel in de 

zomer. U woont prettiger, verbruikt minder 

energie en helpt ook het klimaat.

U kunt nog tot en met zondag 15 januari 

meedoen

Wilt u meedoen aan de isolatieactie? Schrijf u 

dan uiterlijk op zondag 15 januari in op de website van het Regionaal Energieloket via 

www.regionaalenergieloket.nl/acties. Wilt u de online informatiebijeenkomst van 

woensdag 7 december terugkijken? Dat kan daar ook. Tijdens deze avond is informatie 

gegeven over het isoleren van de vloer, bodem of spouwmuur en over welke subsidies 

en financiële regelingen er zijn.  

Het voorwerk is gedaan, u ontvangt een scherp aanbod

Het Regionaal Energieloket heeft voor u het voorwerk gedaan en een ervaren 

isolatiebedrijf gekozen uit de regio. Het betreffende isolatiebedrijf bekijkt na uw 
aanmelding of uw woning geschikt is voor isolatie. U ontvangt vervolgens een 

persoonlijke, vrijblijvende offerte. Aan de hand van de offerte beslist u of u uw woning 
wilt laten isoleren. Via de actie worden binnen de Hoeksche Waard veel woningen 

geïsoleerd. Het isolatiebedrijf kan zo het werk slim plannen en uitvoeren. U ontvangt 

daarom een aanbod met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

De Wielewaal Numansdorp gaat vanaf januari van maandag tot en met vrijdag rijden

Vanaf maandag 2 januari kunt u de Wielewaal in Numansdorp ook op vrijdag bellen voor 

een ritje naar de dokter of supermarkt. De Wielewaal is een gratis vervoermiddel die 

inwoners die minder mobiel zijn binnen de kern Numansdorp gaat vervoeren. De 

Wielewaal rijdt tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt op werkdagen een rit aanmelden via 

telefoonnummer 06 - 436 632 01.

Meer weten of aanmelden als vrijwilliger? 

Neem dan contact op met Linda van der Wal via e-mail linda.vanderwal@welzijnhw.nl.

Numansdorp 

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 aangege-

ven gebied. U kunt via de website ook de 

‘Over uw buurt’ app downloaden.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

15-12-2022 Het plaatsen van een aanbouw - van 
Galenstraat 2 in Heinenoord. (Z/22/179966)

Maasdam

13-12-2022 Het realiseren van een carport - Parallelweg 18 
in Maasdam. (Z/22/179545)

Mijnsheerenland

16-12-2022 Het bouwen van een woning - Blauwesteenweg 
14 in Mijnsheerenland. (Z/22/180007)

Nieuw-Beijerland

14-12-2022 Het kappen van 4 oude populieren - De Kreek, 
achterzijde Appelgaard in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/179801)

Numansdorp

16-12-2022 Het realiseren van een aanbouw - Schuringsedijk 
22 in Numansdorp. (Z/22/180113)

16-12-2022 Het realiseren van een buitenverblijf - 
Rijksstraatweg 46 in Numansdorp. 
(Z/22/180098)

Oud-Beijerland

09-12-2022 Het realiseren van een nokverhogende 
dakkapel - van Goyenstraat 13 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/179176)

11-12-2022 Het starten van een hondenschool om lessen 
te geven aan hondeneigenaren - Zalmpad 9  
in Oud-Beijerland. (Z/22/179216)

13-12-2022 Het realiseren van een in-/uitrit - Zoomwijcklaan 
19 in Oud-Beijerland. (Z/22/179625)

Piershil

15-12-2022 Het renoveren van 23 seniorenwoningen -  
Prins Bernhardstraat 2 in Piershil. 
(Z/22/179875)

Strijen

12-12-2022 Het bouwen van een woning - Oud 
Bonaventurasedijk ter hoogte van 53a,  
N 4711 in Strijen. (Z/22/179357)

14-12-2022 Het realiseren van een mindervalide vissteiger - 
Grote Weel 1 in Strijen. (Z/22/179802)

Westmaas

15-12-2022 Het plaatsen van een tuinhuis (flits) - Johannes 
Kolfstraat 4 in Westmaas. (Z/22/179931)



Zuid-Beijerland

12-12-2022 Het bouwen van een overkapping tussen  
2 loodsen - Hogeweg 2 in Zuid-Beijerland. 
(Z/22/179484)

12-12-2022 Het plaatsen van een zorgunit - Dorpsstraat 191 
in Zuid-Beijerland. (Z/22/179296)

14-12-2022 Het verplanten, kappen en herplanten 
van diverse bomen - Gravin Sabinastraat, 
Marijkelaan in Zuid-Beijerland. (Z/22/179793)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

16-12-2022 Het doorbreken van een muur - Bolkafstraat 24 
in 's-Gravendeel. (Z/22/179030)

16-12-2022 Het wijzigen van de voor- en zijgevel - 
Renooishoekstraat 2a in 's-Gravendeel. 
(Z/22/176515)

Klaaswaal

14-12-2022 Het uitbouwen van het transport ten behoeve 
van het laden en lossen - Industrieweg 22 in 
Klaaswaal. (Z/22/166505)

Mookhoek

12-12-2022 Het wijzigen van de positie van de woning 
ten opzichte van de verleende gewijzigde 
vergunning - Mookhoek 5c in Mookhoek. 
(Z/22/177797)

Numansdorp

12-12-2022 Het plegen van groot onderhoud aan 66 
woningen - Irenestraat 12 e.a. in Numansdorp. 
(Z/22/174247)

16-12-2022 Het renoveren en uitbreiden van de 
woning en het plaatsen van 2 dakkapellen 
- Middelsluissedijk WZ 57 in Numansdorp. 
(Z/22/167653)

Oud-Beijerland

15-12-2022 Het vervangen van een telecommast - 
Koninginneweg 9 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/168709)

Puttershoek

14-12-2022 Het bouwen van een appartementengebouw, 
16 grondgebonden woningen en 6 
startersappartementen - Amaliahof in 
Puttershoek. (Z/22/166716)

15-12-2022 Het realiseren van 15 woningen - 
Schouteneinde 52, 52a, 54, 54a, 54b en 
Swaneveld 2 t/m 20 (even) in Puttershoek. 
(Z/22/167260)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland

08-12-2022 Exploitatievergunning voor Brasserie de Greup - 
Brabersweg 10 in Mijnsheerenland.

Oud-Beijerland

12-12-2022 Tijdelijke standplaatsvergunning voor het 
plaatsen van 2 informatiebussen over 
glasvezeldiensten. De bussen worden geplaatst 
in de periode van 17 t/m 21 januari 2023 van 
11.00 tot 17.00 uur - parkeerterrein aan de 
Hortensiastraat in Oud-Beijerland.  

Westmaas

05-12-2022 Evenementenvergunning voor het houden van 
een lampionnenoptocht op vrijdag 3 februari 
2023 van 18.30 tot 19.15 uur - Roolaan 2 in 
Westmaas.

Beslistermijn verlengen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard

12-12-2022 Het bouwen van een woonhuis - Achterweg 2d 
in Goudswaard. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
09-01-2023. (Z/22/162016)

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

12-12-2022 Een ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
schenken van zwak alcoholhoudende dranken 
tijdens de kerstmarkt op 17 december 2022 
van 12.00 tot 21.00 uur - Voorstraat 27 in 
Klaaswaal.

Mijnsheerenland

08-12-2022 Alcoholwetvergunning voor Brasserie de Greup 
- Brabersweg 10 in Mijnsheerenland.

Numansdorp

14-12-2022 Een ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor 
het schenken van zwak alcoholhoudende 
dranken tijdens Crescendo in concert op 
zaterdag 4 februari van 19.00 tot 22.30 uur 
- sporthal Cromstrijen aan de Buttervliet 3 in 
Numansdorp.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum collecte Naam organisatie

Goudswaard

31-12-2022 Muziekvereniging Volharding Korendijk in 
Goudswaard.

Klaaswaal

30-12-2022 Jeugdraad van de Hervormde Gemeente in 
Klaaswaal.

Nieuw-Beijerland

31-12-2022 Gereformeerde gemeente in Nieuw-Beijerland.

Piershil

31-12-2022 Muziekvereniging Volharding Korendijk in 
Piershil.

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

Oud-Beijerland

09-12-2022 Het slopen van een gedeelte van het dak en 
het plaatsen van een nokverhogende dakkapel 
- van Goyenstraat 13 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/179175)

Realisatie oplaadpunten meerdere locaties in de Hoeksche Waard

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

heeft besloten om op de volgende locaties oplaadpunten 

voor elektrische voertuigen te realiseren:

Admiraal de Ruyterstraat Oud-Beijerland

Bartókstraat Oud-Beijerland

Griendwerker Oud-Beijerland

Hendrik Hamerstraat ‘s-Gravendeel

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.

Verleende Alcoholwetvergunning Stichting Up Social Club

De burgemeester van gemeente Hoeksche Waard maakt 

bekend dat op 12 december 2022 een  

Alcoholwetvergunning is verleend voor het schenken van 

alcoholhoudende drank door Stichting Up Social Club op 

het adres Bijl 1 in Oud-Beijerland.

Beroep tegen dit besluit

Belanghebbenden die menen door dit besluit te worden 

benadeeld én die een zienswijze hebben ingediend tegen 

het ontwerpbesluit (tenzij hen redelijkerwijs niet kan 

worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan) kunnen 

binnen 6 weken na de verzending van deze brief een 

beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, 

sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM 

Rotterdam. 

Het beroep kan ook digitaal worden ingediend bij 

genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor de 

behandeling van het beroep brengt de rechtbank kosten 

(griffierecht) in rekening.

Oud-Beijerland  

Bezoekadressen

Kijk op www.gemeentehw.nl

Postadres

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland

 14 0186  |  088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl

 www.gemeentehw.nl

 06 - 10 63 54 21

Klacht of melding over uw omgeving? 

Zo geeft u het door

•  Download de FIXI-app in de Google 

Play Store of de App store.

• Meld het via www.gemeentehw.nl.

• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.

•  Buiten kantooruren, bel bij overlast of 

gevaar: 088 – 647 17 50.

Storingsdienst Openbare Verlichting 

Bel 076 - 581 06 58 of kijk op 

storing.moononline.nl.

Gemeentezaken? 

Maak een afspraak 

op www.gemeentehw.nl

Volg ons ook op

  gemeenteHW

  @gemeenteHW

  @gemeenteHW

Contactgegevens en openingstijden



Inzet van een pontverbinding fietsers. 
Het in stand houden van het OV.
Opschalen capaciteit NS intercity 
West-Brabant/Zeeland-Rotterdam.  
Vervroegde uitvoering geplande infra-
maatregelen Heinenoordtunnel zoals 
aanpassingen N217, A16 en A17.

De renovatiewerkzaam-
heden die Rijkswater-
staat gaat uitvoeren 
aan de Haringvlietbrug 
en Heinenoordtunnel 
komen snel dichterbij. De 
eerste lange afsluiting 
van de Heinenoordtunnel 
staat gepland voor eind 
april/begin mei 2023 en 
een maand later volgt 
de Haringvlietbrug. 

Als gemeente vinden we het belangrijk dat de werk-
zaamheden goed en volgens planning verlopen. We 
werken er met veel partijen hard aan om dat voor 
elkaar te krijgen. We doen er alles aan om de hinder 

voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken, 
maar het blijft spannend. 

Het is ontzettend belangrijk dat iedereen zich 
hierop voorbereidt. Inwoners, werkgevers, 
werknemers en alle andere (maatschappelijke) 
organisaties in onze gemeente. U kunt er zelf voor 
zorgen dat u (of uw personeel) niet in de file staat 
door meer thuis te werken, met de fiets of het 
openbaar vervoer te gaan als dat mogelijk is, of op 
andere tijden te reizen. Verderop in deze special 
leest u nog meer tips. 

Met z’n allen moeten we onze schouders eronder 
zetten om ervoor te zorgen dat de Hoeksche Waard 
en onze verdere regio bereikbaar blijven. Ik reken 
op u! 

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op: 
• www.pzh.nl/n217
• www.pzh.nl/N59 
• www.rijkswaterstaat.nl/a29 
• www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel
• www.rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug

Kijk ook op facebook.com/Heinenoordtunnel of Twitter @RWS_WNZ. U kunt zich aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief van Rijkswaterstaat via https://nieuwsbrieven.rijkswaterstaat.nl/actueel/
nieuwsbrieven/renovatie-haringvlietbrug-en-heinenoordtunnel-a29.

Vragen? 
Bel 0800-8002 of vul het contactformulier op www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier.

Zo was hij langere tijd zelfstandig economisch 
adviseur voor onder andere gemeente Hoeksche 
Waard en was hij in het verleden actief bij gemeen-
te Oud-Beijerland als aanspreekpunt voor 
bedrijven.

De Pee: “Mijn werk als mobiliteitsmakelaar staat 
momenteel in het teken van ondernemers infor-
meren over de renovaties van de Haringvlietbrug 
en de Heinenoordtunnel in 2023. Helaas levert dit 
onvermijdelijk hinder op. Het is belangrijk om te 
blijven benadrukken, dat weggebruikers die de auto 
kúnnen laten staan, dit zoveel mogelijk doen. Zo 
kan de groep weggebruikers die echt de weg op 
moet, dit zo optimaal mogelijk blijven doen.” 

“Ik kijk samen met bedrijven, maar bijvoorbeeld 
ook samen met zorginstellingen, de recreatiesector 
en logistieke partijen, hoe we de Hoeksche Waard 
bereikbaar kunnen houden tijdens de afsluitingen. 
Onder andere door thuiswerken te stimuleren en 
medewerkers en bezoekers te verleiden om te 
kiezen voor de fiets of het OV als dit kan. Voor de 
logistieke stromen helpt ook de logistiek makelaar 
om tot alternatieven te komen, zoals de inzet van 
een laad- en loswal.” Bedrijven, logistieke partijen 
en publiekstrekkers in de Hoeksche Waard kunnen 
contact opnemen met Lennart voor kosteloze 
ondersteuning op het gebied van mobiliteit en 
logistiek. 

Telefoon 06 13 71 06 02 
E-mail lennartdepee@zuidhollandbereikbaar.nl

Minister Mark Harbers geeft aan dat Haringvlietbrug en 
Heinenoordtunnel volgend jaar niet tegelijk dicht zijn

Wat er ook gebeurt, de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel gaan niet tegelijk dicht voor 
alle verkeer. Die garantie geeft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in zijn 
beantwoording van vragen die in de Tweede Kamer hierover zijn gesteld.

De vrees van onder andere ondernemers in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, en ook in de 
verdere regio, is dat het werk aan de Haringvlietbrug uitloopt, waardoor de kans bestaat dat het werk 
overlapt met de renovatie van de Heinenoordtunnel. Naar aanleiding van die signalen van ondernemers, 
zijn vragen gesteld in de Tweede Kamer. De minister heeft in beantwoording op deze kamervragen de 
garantie gegeven dat beide schakels in de A29 niet gelijktijdig dicht gaan, omdat dat leidt tot ‘zeer 
ernstige verkeershinder’. 

De minister geeft aan dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat beide projecten deels 
samenvallen. Rijkswaterstaat doet zijn uiterste best om de overlast te beperken. Maar het beperken 
van de hinder vraagt ook veel van andere betrokkenen, zoals andere wegbeheerders en ondernemers. 

OHW/FOGO tevreden met garantie, maar zorgen blijven

De OHW/FOGO (Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en Federatie Ondernemersverenigingen 
Goeree-Overflakkee) geven aan tevreden te zijn dat de minister de garantie heeft gegeven dat 
beide oeververbindingen niet tegelijkertijd afgesloten worden. De noodzakelijke renovaties aan 
brug en tunnel gaan hoe dan ook vanaf volgend voorjaar hinder veroorzaken in de gehele regio. 
Een gelijktijdige afsluiting van brug en tunnel zou te grote gevolgen hebben voor het verkeer in en 
de bereikbaarheid van vooral de Hoeksche Waard. 

Ondanks de door de minister afgegeven garantie zijn er onder ondernemers nog steeds grote zorgen. 
Het gaat dan met name over of de verkeersmaatregelen die op dit moment door RWS worden 
voorbereid toereikend zijn. Veel maatregelen, ook die door constructief meedenken van ondernemers 
zijn voorgesteld, zijn volgens de OHW/FOGO nog onvoldoende duidelijk en de tijd begint te dringen. Ook 
hierover hebben de vertegenwoordigers van de ondernemers in de regio hun zorgen geuit richting RWS. 
2023 gaat een spannend jaar worden. De OHW blijft via haar website (o-hw.nl) en social mediakanalen de 
ondernemers op de hoogte houden.

Terugblik bedrijven-
carrousel Hoeksche Waard

Op 6 december kwamen meer dan 30 bedrij-
ven in Het Numans-Dorps-huis samen voor de 
themabijeenkomst Heinenoordtunnel & Haring-
vlietbrug voor de Hoeksche Waard. 

Zuid-Holland Bereikbaar, een samenwerkings-
organisatie waarin het Rijk en de regio intensief 
samenwerken om Zuid-Holland in beweging te 
houden, stond kort stil bij de werkzaamheden die er 
op de planning staan en de te verwachten hinder in 
het gebied. Maar centraal stond welke acties 
organisaties kunnen ondernemen om de hinder 
voor zichzelf en hun collega-bedrijven zo veel 
mogelijk te beperken. Na een korte toelichting van 
mobiliteitsmakelaar Lennart de Pee ging de groep 
uiteen in drie thematafels: logistiek, bezoekers 
en werkgevers. Een aantal oplossingen die zijn 
gegeven: werken met een bewaakt parkeerterrein 
en een deel met de fiets afleggen. Werken met 
touringbussen voor publiekstrekkers maar ook de 
(tijdelijke) inzet van elektrische fietsen en scooters 
om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Het 
verslag van de bijeenkomst is beschikbaar op 
samenbereikbaar.nl.

Bergers stand-by, snelle afhandeling bij pech 
en ongevallen. 
Voorzieningen voor de hulpdiensten.  
Grootschalig omleiden verkeer.
Brede publiekscommunicatie met duidelijke 
boodschap: niet of anders reizen.

Tijdelijke aanpassingen bestaande wegen 
voor betere doorstroming (met name N217, 
A16 en A17).
Bergers stand-by, snelle afhandeling bij 
pech en ongevallen. 
Uitbreiden P+R-locaties en parkeervoorziening-
en voor fietsers, makkelijke overstap OV. 
Ophogen frequentie bussen.

Heeft u werk waarvoor u niet per se op kantoor hoeft te zijn? Werk 
tijdens afsluitingen dan zoveel mogelijk thuis. Of werk als het kan op een 
andere locatie zodat u de A29 en de omleidingsroutes kunt mijden.

De werkzaamheden die het meeste hinder opleveren, staan gepland voor 
of in de zomervakantie. Speel hierop in door, als dat mogelijk is, juist in 
die periodes uw vakantie of een aantal vrije dagen te plannen!

Pak de fiets
Misschien is fietsen op korte afstanden voor u een optie. Of kunt u met 
de fiets naar een station en vanaf daar met het openbaar vervoer verder. 
Rijkswaterstaat zorgt tijdens de lange en volledige afsluitingen voor 
acties om fietsen aantrekkelijk te maken.

Tijdens de renovatie blijft het busnetwerk in stand en wordt de 
treincapaciteit tussen Zeeland/West Brabant en Rotterdam vergroot. 
Tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel gaan de bussen 
frequenter rijden richting busstation Heinenoord en rijdt Connexxion 
met pendelbussen door de Tweede Heinenoordtunnel. Het openbaar 
vervoer is daardoor een sneller alternatief voor de auto. Meer informatie 
is te vinden op de website van Connexxion.

Pendeldienst bussen tussen busstation 
Heinenoord en stations Zuidplein, 
Lombardijen en Barendrecht tegen actietarief.
Fietsvoorzieningen en stimuleren gebruik 
(bijvoorbeeld door ophogen frequentie en 
uitbreiden capaciteit veerponten en gratis 
overtocht voor (brom)fietsers). 
Optimalisatie afstelling van verkeerslichten.
Grootschalig omleiden verkeer.
Brede publiekscommunicatie met duidelijke 
boodschap: niet of anders reizen.

Op de website van Rijkswaterstaat vindt u meer 
informatie over de maatregelen.

Webinar van 8 december 
renovatie klep Haringvliet-
brug en Heinenoordtunnel

De voorbereidingen voor de renovaties die in 
2023 starten zijn al volop aan de gang. Voor 
beide projecten zijn afsluitingen nodig die 
helaas voor veel hinder zorgen voor het (vaar)
wegverkeer. 

Tijdens een webinar op donderdag 8 december 
gaven medewerkers van Rijkswaterstaat uitleg 
over de werkzaamheden, de hinder en de 
maatregelen die nodig zijn om de hinder te 
beperken. Wegens een technische storing ging 
de live uitzending niet door. Het webinar is wel 
opgenomen en terug te kijken via 
https://youtu.be/xrdAFBYc4So.

December 2022

Zondag 1 januari tot in het najaar van 2023 Geen bediening van de brug voor scheepvaart hoger dan 13 meter.

Vrijdag 9 juni tot en met vrijdag 28 juli 2023 Dicht voor het wegverkeer in beide richtingen. Mogelijke uitloop tot en met 4 augustus.

Najaar 2023 Nachtafsluitingen voor testen technische systemen, deze worden nog gepland.

Vrijdag 28 april tot en met maandag 8 mei 2023 Dicht voor het wegverkeer in beide richtingen.

Zaterdag 5 tot en met maandag 7 augustus 2023 Dicht voor het wegverkeer richting Bergen op Zoom.

Maandag 7 tot en met vrijdag 1 september 2023 Dicht voor het wegverkeer in beide richtingen.

2023 Daarnaast is de tunnel in 2023 ruim 19 weekenden en ongeveer 30 nachten afgesloten. Meestal in 1 rijrichting.

Als u met de auto naar het werk reist, misschien kan dat samen met een 
collega. Dat scheelt auto’s. Of plan uw reis en afspraken slim en reis bui-
ten de spitstijden. 

Voor logistieke bedrijven is vaak maatwerk nodig. De logistiek 
makelaar van Zuid-Holland Bereikbaar gaat in gesprek met bedrijven 
over hoe zij hun ritten tijdens de werkzaamheden efficiënter 
kunnen inrichten. Bedrijven kunnen contact opnemen via 
henkkolenbrander@zuidhollandbereikbaar.nl.



Rijkswaterstaat treft verschillende maatregelen 
om de hinder te beperken. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd in (vakantie)perioden met 
minder verkeer. Daarnaast zijn er maatregelen 
die de doorstroming op peil houden en maatre-
gelen om ander reisgedrag te stimuleren. 
Hieronder een aantal van de maatregelen.

Haringvlietbrug
• Inzet van een pontverbinding fietsers. 
• Het in stand houden van het OV.
• Opschalen capaciteit NS intercity 

West-Brabant/Zeeland-Rotterdam.  
• Vervroegde uitvoering geplande infra-

maatregelen Heinenoordtunnel zoals 
aanpassingen N217, A16 en A17.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat de werk-
zaamheden goed en volgens planning verlopen. We 
werken er met veel partijen hard aan om dat voor 
elkaar te krijgen. We doen er alles aan om de hinder 

voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken, 
maar het blijft spannend. 

Het is ontzettend belangrijk dat iedereen zich 
hierop voorbereidt. Inwoners, werkgevers, 
werknemers en alle andere (maatschappelijke) 
organisaties in onze gemeente. U kunt er zelf voor 
zorgen dat u (of uw personeel) niet in de file staat 
door meer thuis te werken, met de fiets of het 
openbaar vervoer te gaan als dat mogelijk is, of op 
andere tijden te reizen. Verderop in deze special 
leest u nog meer tips. 

Met z’n allen moeten we onze schouders eronder 
zetten om ervoor te zorgen dat de Hoeksche Waard 
en onze verdere regio bereikbaar blijven. Ik reken 
op u! 

Planning

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op: 
www.pzh.nl/n217
www.pzh.nl/N59 
www.rijkswaterstaat.nl/a29 
www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel
www.rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug

Kijk ook op  of Twitter . U kunt zich aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief van Rijkswaterstaat via https://nieuwsbrieven.rijkswaterstaat.nl/actueel/
nieuwsbrieven/renovatie-haringvlietbrug-en-heinenoordtunnel-a29.

Bel 0800-8002 of vul het contactformulier op www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier.

Zo was hij langere tijd zelfstandig economisch 
adviseur voor onder andere gemeente Hoeksche 
Waard en was hij in het verleden actief bij gemeen-
te Oud-Beijerland als aanspreekpunt voor 
bedrijven.

De Pee: “Mijn werk als mobiliteitsmakelaar staat 
momenteel in het teken van ondernemers infor-
meren over de renovaties van de Haringvlietbrug 
en de Heinenoordtunnel in 2023. Helaas levert dit 
onvermijdelijk hinder op. Het is belangrijk om te 
blijven benadrukken, dat weggebruikers die de auto 
kúnnen laten staan, dit zoveel mogelijk doen. Zo 
kan de groep weggebruikers die echt de weg op 
moet, dit zo optimaal mogelijk blijven doen.” 

“Ik kijk samen met bedrijven, maar bijvoorbeeld 
ook samen met zorginstellingen, de recreatiesector 
en logistieke partijen, hoe we de Hoeksche Waard 
bereikbaar kunnen houden tijdens de afsluitingen. 
Onder andere door thuiswerken te stimuleren en 
medewerkers en bezoekers te verleiden om te 
kiezen voor de fiets of het OV als dit kan. Voor de 
logistieke stromen helpt ook de logistiek makelaar 
om tot alternatieven te komen, zoals de inzet van 
een laad- en loswal.” Bedrijven, logistieke partijen 
en publiekstrekkers in de Hoeksche Waard kunnen 
contact opnemen met Lennart voor kosteloze 
ondersteuning op het gebied van mobiliteit en 
logistiek. 

Lennart de Pee
Telefoon 06 13 71 06 02 
E-mail lennartdepee@zuidhollandbereikbaar.nl

De vrees van onder andere ondernemers in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, en ook in de 
verdere regio, is dat het werk aan de Haringvlietbrug uitloopt, waardoor de kans bestaat dat het werk 
overlapt met de renovatie van de Heinenoordtunnel. Naar aanleiding van die signalen van ondernemers, 
zijn vragen gesteld in de Tweede Kamer. De minister heeft in beantwoording op deze kamervragen de 
garantie gegeven dat beide schakels in de A29 niet gelijktijdig dicht gaan, omdat dat leidt tot ‘zeer 
ernstige verkeershinder’. 

De minister geeft aan dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat beide projecten deels 
samenvallen. Rijkswaterstaat doet zijn uiterste best om de overlast te beperken. Maar het beperken 
van de hinder vraagt ook veel van andere betrokkenen, zoals andere wegbeheerders en ondernemers. 

Goeree-Overflakkee) geven aan tevreden te zijn dat de minister de garantie heeft gegeven dat 

Ondanks de door de minister afgegeven garantie zijn er onder ondernemers nog steeds grote zorgen. 
Het gaat dan met name over of de verkeersmaatregelen die op dit moment door RWS worden 
voorbereid toereikend zijn. Veel maatregelen, ook die door constructief meedenken van ondernemers 
zijn voorgesteld, zijn volgens de OHW/FOGO nog onvoldoende duidelijk en de tijd begint te dringen. Ook 
hierover hebben de vertegenwoordigers van de ondernemers in de regio hun zorgen geuit richting RWS. 
2023 gaat een spannend jaar worden. De OHW blijft via haar website (o-hw.nl) en social mediakanalen de 
ondernemers op de hoogte houden.

Zuid-Holland Bereikbaar, een samenwerkings-
organisatie waarin het Rijk en de regio intensief 
samenwerken om Zuid-Holland in beweging te 
houden, stond kort stil bij de werkzaamheden die er 
op de planning staan en de te verwachten hinder in 
het gebied. Maar centraal stond welke acties 
organisaties kunnen ondernemen om de hinder 
voor zichzelf en hun collega-bedrijven zo veel 
mogelijk te beperken. Na een korte toelichting van 
mobiliteitsmakelaar Lennart de Pee ging de groep 
uiteen in drie thematafels: logistiek, bezoekers 
en werkgevers. Een aantal oplossingen die zijn 
gegeven: werken met een bewaakt parkeerterrein 
en een deel met de fiets afleggen. Werken met 
touringbussen voor publiekstrekkers maar ook de 
(tijdelijke) inzet van elektrische fietsen en scooters 
om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Het 
verslag van de bijeenkomst is beschikbaar op 
samenbereikbaar.nl.

Lennart de Pee, het aanspreekpunt voor alle 
werkgevers in de regio

Lennart de Pee is het aanspreekpunt voor het zakelijke platform Samen Bereikbaar in de regio 
Hoeksche Waard. De Pee werkt met veel plezier voor het eiland en heeft een sterke binding met 
het lokale bedrijfsleven. 

Werkgevers en ondernemers kunnen ook contact 
opnemen met een van de accountmanagers van het 
ondernemersloket Hoeksche Waard. 

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

• Bergers stand-by, snelle afhandeling bij pech 
en ongevallen. 

• Voorzieningen voor de hulpdiensten.  
• Grootschalig omleiden verkeer.
• Brede publiekscommunicatie met duidelijke 

boodschap: niet of anders reizen.

Heinenoordtunnel
• Tijdelijke aanpassingen bestaande wegen 

voor betere doorstroming (met name N217, 
A16 en A17).

• Bergers stand-by, snelle afhandeling bij 
pech en ongevallen. 

• Uitbreiden P+R-locaties en parkeervoorziening-
en voor fietsers, makkelijke overstap OV. 

• Ophogen frequentie bussen.

Welke maatregelen treft Rijkswaterstaat 
om de hinder te beperken? 

1. Werk thuis 
Heeft u werk waarvoor u niet per se op kantoor hoeft te zijn? Werk 
tijdens afsluitingen dan zoveel mogelijk thuis. Of werk als het kan op een 
andere locatie zodat u de A29 en de omleidingsroutes kunt mijden.

2. Plan uw vakantie of vrije dagen slim 
De werkzaamheden die het meeste hinder opleveren, staan gepland voor 
of in de zomervakantie. Speel hierop in door, als dat mogelijk is, juist in 
die periodes uw vakantie of een aantal vrije dagen te plannen!

3. Pak de fiets
Misschien is fietsen op korte afstanden voor u een optie. Of kunt u met 
de fiets naar een station en vanaf daar met het openbaar vervoer verder. 
Rijkswaterstaat zorgt tijdens de lange en volledige afsluitingen voor 
acties om fietsen aantrekkelijk te maken.

4. Reis met het openbaar vervoer
Tijdens de renovatie blijft het busnetwerk in stand en wordt de 
treincapaciteit tussen Zeeland/West Brabant en Rotterdam vergroot. 
Tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel gaan de bussen 
frequenter rijden richting busstation Heinenoord en rijdt Connexxion 
met pendelbussen door de Tweede Heinenoordtunnel. Het openbaar 
vervoer is daardoor een sneller alternatief voor de auto. Meer informatie 
is te vinden op de website van Connexxion.

• Pendeldienst bussen tussen busstation 
Heinenoord en stations Zuidplein, 
Lombardijen en Barendrecht tegen actietarief.

• Fietsvoorzieningen en stimuleren gebruik 
(bijvoorbeeld door ophogen frequentie en 
uitbreiden capaciteit veerponten en gratis 
overtocht voor (brom)fietsers). 

• Optimalisatie afstelling van verkeerslichten.
• Grootschalig omleiden verkeer.
• Brede publiekscommunicatie met duidelijke 

boodschap: niet of anders reizen.

Op de website van Rijkswaterstaat vindt u meer 
informatie over de maatregelen.

Tijdens een webinar op donderdag 8 december 
gaven medewerkers van Rijkswaterstaat uitleg 
over de werkzaamheden, de hinder en de 
maatregelen die nodig zijn om de hinder te 
beperken. Wegens een technische storing ging 
de live uitzending niet door. Het webinar is wel 
opgenomen en terug te kijken via 

.

Haringvlietbrug 
Zondag 1 januari tot in het najaar van 2023 Geen bediening van de brug voor scheepvaart hoger dan 13 meter.

Vrijdag 9 juni tot en met vrijdag 28 juli 2023 Dicht voor het wegverkeer in beide richtingen. Mogelijke uitloop tot en met 4 augustus.

Najaar 2023 Nachtafsluitingen voor testen technische systemen, deze worden nog gepland.

Heinenoordtunnel
Vrijdag 28 april tot en met maandag 8 mei 2023 Dicht voor het wegverkeer in beide richtingen.

Zaterdag 5 tot en met maandag 7 augustus 2023 Dicht voor het wegverkeer richting Bergen op Zoom.

Maandag 7 tot en met vrijdag 1 september 2023 Dicht voor het wegverkeer in beide richtingen.

2023 Daarnaast is de tunnel in 2023 ruim 19 weekenden en ongeveer 30 nachten afgesloten. Meestal in 1 rijrichting.

Kijk voor de actuele planning www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel en www.rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug.

Wat kunt u zelf doen om de hinder tijdens wegwerkzaamheden te vermijden?
5. Reis samen of reis buiten de spits

Als u met de auto naar het werk reist, misschien kan dat samen met een 
collega. Dat scheelt auto’s. Of plan uw reis en afspraken slim en reis bui-
ten de spitstijden. 

6. Logistieke bedrijven
Voor logistieke bedrijven is vaak maatwerk nodig. De logistiek 
makelaar van Zuid-Holland Bereikbaar gaat in gesprek met bedrijven 
over hoe zij hun ritten tijdens de werkzaamheden efficiënter 
kunnen inrichten. Bedrijven kunnen contact opnemen via 
henkkolenbrander@zuidhollandbereikbaar.nl.


