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Oud en nieuw
In Het Kompas van deze en volgende week leest u handige en praktische informatie over zaken die rond de feestdagen spelen. Denk hierbij aan het afsteken van 

vuurwerk, het gratis nieuwjaarsfeest, waar u uw oliebollenvet kunt inleveren en brand- en inbraakpreventietips. Maar ook wanneer en waar u uw kerstboom kunt 

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

     
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)

  Junior vergunningverlener 
WABO – startersfunctie 
(24-36 uur)

  Klantmanager Inkomen 
(28-32 uur)

  Medewerker  
begraafplaatsen (36 uur)

	 	Senior	financieel	adviseur	
met aandachtsgebied  
fiscaal	(32-36 uur)

	 	Senior	financieel	 
medewerker (24-36 uur)

  Junior Toezichthouder 
Bouw & Ruimtelijke  
Ordening – startersfunctie 
(32-36 uur)

  Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening  
(36 uur)

  Vergunningverlener WABO 
(24-36 uur)

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? 

Ga veilig om met vuurwerk

Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken met vuurwerk. 

Door eigen handelen of door dat van anderen. Gaat u 

vuurwerk afsteken? Doe het veilig en houd rekening 

met anderen, ook huisdieren, en uw omgeving. 

Steek vuurwerk alleen af op 31 december vanaf 

18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur 

Het afsteken van vuurwerk buiten deze tijden is 

strafbaar. In principe is het overal toegestaan om 

consumentenvuurwerk (categorie F1 en F2) af te steken. Toch zijn er 2 uitzonderingen 

vastgelegd in artikel 2.73 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Er mag 

geen vuurwerk worden afgestoken:

• bij kerken tijdens een kerkdienst in een straal van 100 meter tot 22.00 uur;

• bij kinderboerderijen in een straal van 100 meter.

Houd rekening met opvanglocaties voor vluchtelingen

In ’s-Gravendeel, Oud-Beijerland, Piershil en Strijen wonen vluchtelingen in 

opvanglocaties. Veel van hen zijn getraumatiseerd door het oorlogsgeweld in hun 

thuisland. Wilt u vuurwerk en dan met name knalvuurwerk afsteken? Blijf dan zoveel 

mogelijk bij deze locaties uit de buurt. Het geknal brengt heel vervelende 

herinneringen bij hen boven. Er zijn de afgelopen weken meldingen binnengekomen 

van kinderen die uit angst onder tafel kropen bij het horen van harde knallen. Laten 

we er met elkaar voor zorgen dat ook voor hen de overlast zo beperkt mogelijk blijft 

en de jaarwisseling feestelijk verloopt!

Gratis nieuwjaarsfeest Oud-Beijerland

Dit jaar kan tijdens de nieuwjaarsnacht eindelijk weer het traditionele nieuwjaarsfeest 

op het Vierwiekenplein in Oud-Beijerland worden gevierd. Het is voor de 23e keer dat 

dit feest wordt gehouden. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom in de 

feesttent op het Vierwiekenplein. Het feest vindt plaats op zondag 1 januari van 00.15 

uur tot 5.00 uur. Rondom de feesttent zijn toiletvoorzieningen, een EHBO-post en 

toezicht aanwezig.

Ziet u iets verdachts? Meld het!

Elk jaar rondom de jaarwisseling worden er zowel privé als gemeentelijke 

eigendommen vernield door vuurwerk. Ziet u iemand met vuurwerk objecten 

opblazen of in brand steken? Meld dit dan direct bij de politie. Dit kan via 112 of bij 

Meld Misdaad Anoniem op 0800 - 7000. Daarmee zorgt u ervoor dat de dader voor de 

schade opdraait en niet de getroffene. 



Vreugdevuren zijn niet toegestaan

Voor het organiseren van een vreugdevuur is een vergunning nodig. Dit is om  te 

beoordelen of een vreugdevuur op een veilige manier georganiseerd kan worden. In 

de gemeente zijn hier geen vergunningen voor aangevraagd, dus vreugdevuren zijn 

niet toegestaan. 

Oplaten wensballonnen niet toegestaan

Wensballonnen (of vuurballonnen zoals ze in onze APV worden genoemd) mogen in 

de Hoeksche Waard niet worden opgelaten. Dit staat in artikel 2.19 van de APV. Het 

oplaten van wensballonnen is schadelijk voor het milieu. Er zijn wensballonnen met 

een metalen ring en brander die na hun vlucht in de natuur terechtkomen. Behalve 

dat dit slecht voor het milieu is, vormen de restanten ook een gevaar voor dieren. Ook 

met het materiaal van de ‘biologisch afbreekbare’ varianten duurt het jaren voordat 

het is vergaan. Daarnaast zijn wensballonnen brandgevaarlijk. 

Weggooien oliebollenvet

Veel mensen bakken zelf oliebollen met oud en nieuw. Sommigen spoelen daarna het 

oliebollen-/frituurvet weg in de gootsteen of het toilet. Doe dat niet! Door oud vet 

kunnen de riolen onder het huis en in de straat verstopt raken. Ook kunnen 

onderdelen van de zuivering door het vet vastlopen 

waardoor de zuiveringsinstallatie niet goed 

functioneert. U kunt gebruikte vetten en oliën 

inleveren bij de Regionale Afvalstoffendienst (RAD) 
Hoeksche Waard en bij veel supermarkten. Ga naar de 

website ‘Frituurvet Recycle het’ 

(www.frituurvetrecyclehet.nl), vul uw postcode in en 

kijk waar in uw dorp u uw frituurvet kunt inleveren.

Inleveren kerstbomen

Op woensdag 4 januari kunt u tussen 13.00 en 15.45 uur uw kerstboom inleveren op 

verschillende inzamelplaatsen in de Hoeksche Waard. Let op: voor de inzamelplaatsen 

in Strijen, Strijensas, Mookhoek en Cillaarshoek gelden afwijkende tijden! Per 

ingeleverde kerstboom krijgt u € 0,50.

Wij vragen u vriendelijk de kerstboom zonder houten kruis of plastic pot in te leveren.

Dorpen locaties en tijden

Dorp Locatie Tijden

Goudswaard t.h.v. parkeerplaats Polderboom 13.00 – 15.45 uur

’s-Gravendeel H. Hamerstraat/Weegje 13.00 – 15.45 uur

Mijlweg (groen stort) 13.00 – 15.45 uur

Heinenoord Brandvijver/Oranjestraat 13.00 – 15.45 uur

Klaaswaal Dirk Kosterplein bij SSS Klaaswaal 13.00 – 15.45 uur

Maasdam Kerkplein/Raadhuisstraat 13.00 – 15.45 uur

Mijnsheerenland E. van Loonstraat/L. van Praetstraat 13.00 – 15.45 uur

Nieuw-
Beijerland

Sabinastraat parkeerplaats NBSVV 13.00 – 15.45 uur

Numansdorp Beukenlaan t.h.v. nr. 12 (basketbalveld) 13.00 – 15.45 uur

Buttervliet t.h.v. nummer 3 (sporthal) 13.00 – 15.45 uur

 Oud-Beijerland
 
 
 
 
 

Prinses Irenestraat 6, gemeentewerf 13.00 – 15.45 uur

 Parkeerplaats hoek Burgemeester De 
Vries Broekmanlaan en Burgemeester 
Diepenhorstsingel

13.00 – 15.45 uur

 Poortwijk I en II bij de Kreekbrug t.h.v. de 
Van Edenstraat

13.00 – 15.45 uur

Van Ostadestraat 13 (parkeerplaats) 13.00 – 15.45 uur

Zoomwijckstraat (parkeerplaats Aldi) 13.00 – 15.45 uur

 Koopmanstraat (ter hoogte van de haven) 13.00 – 15.45 uur

Piershil Kade t.h.v. nr 24 (parkeerplaats bij de 
kinderboerderij)

13.00 – 15.45 uur

Puttershoek Oranjeplein/Maximaplein 13.00 – 15.45 uur

 Strijen
 
 
 
 
 
 

 Terrein Het Molenschaer, Leeuwerikstraat 
bij ijsbaan

13.15 – 16.00 uur

Binnensingel, t.h.v. glasbak 13.15 – 13.45 uur

Land van Essche II, bij brug Gertrudishof 13.45 – 16.00 uur

Stockholmplein 15.00 – 15.15 uur

Cillaarshoek, vlakbij De Rank 13.15 – 13.30 uur

Mookhoek, aan de Kreekstraat 13.45 – 14.00 uur

Strijensas, op het kerkplein 14.15 -14.30 uur

Westmaas Kerkplein/Breestraat 13.00 – 15.45 uur

Zuid-Beijerland, 
Nieuwendijk

Ridder van Dorplaan t.h.v. parkeerplaats 
ZBVH

13.00 – 15.45 uur

Let op: in het buurtschap Nieuwendijk kunnen helaas geen kerstbomen worden 

ingeleverd. Het aanbod is te klein. Wij bieden daarom de inwoners van Nieuwendijk de 

mogelijkheid om op 4 januari tussen 12.00 en 15.45 uur hun boom in te leveren in 

Zuid-Beijerland.

Grote partijen kerstbomen

Heeft u minimaal 50 kerstbomen verzameld? Neem dan uiterlijk 4 januari contact met 

ons op via telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47. U kunt dan een afspraak 

maken om de bomen op te laten halen. Voorwaarde is 

wel dat de locatie makkelijk bereikbaar is voor onze 

vrachtwagen.

Let op: de laatste jaren is er een groot aantal locaties 

waar meer dan 50 kerstbomen worden ingezameld. 

Wij doen ons uiterste best om deze zo snel mogelijk af 

te voeren. Toch kan het een paar dagen duren voordat 

u aan de beurt bent. Heeft u de bomen bijvoorbeeld 

in uw achtertuin verzameld? Houd er dan dus rekening 

mee dat de bomen daar mogelijk nog een paar dagen 

liggen. Wij vragen u nadrukkelijk om de bomen niet 

alsnog langs de kant van de weg te leggen, omdat 

deze dan over straat gaan ‘zwerven’ en mogelijk ook 

een brandgevaar vormen.

Vergelijk zorgverzekeringen via datgeldtvoormij.nl

Het einde van het jaar is hét moment om na te denken over de zorgverzekering. Wilt u 

weten welke zorgverzekering het beste bij u past en wilt u écht onafhankelijk advies? 

Op de website van www.datgeldtvoormij.nl bij gemeente Hoeksche Waard vindt u een 

objectief overzicht van alle zorgverzekeringen van Nederland. 

Ook vindt u hier de collectieve zorgverzekering van de Hoeksche Waard (het VGZ 

Rotterdampakket). Deze zorgverzekering biedt een uitgebreide dekking. Denk hierbij 

aan vergoedingen voor fysiotherapie, bril of lenzen, mantelzorg, tandheelkundige 

zorg en premiekosten. Alle inwoners van de Hoeksche Waard kunnen gebruik maken 

van het VGZ Rotterdampakket. Overstappen naar een andere zorgverzekering kan tot 

en met 31 december 2022.

Vervolg aanpak bereikbaarheid Hoeksche Waard Zuidwest

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard en het 

college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta presenteerden 

eerder deze maand een plan hoe het zuidwesten van de Hoeksche Waard beter 

bereikbaar te maken. Het plan is besproken tijdens de vergaderingen van de 

gemeenteraad en de Verenigde Vergadering van het waterschap. Hieruit kwam naar 

voren dat het plan nog niet voldoende rijp is voor besluitvorming.

Hoe nu verder?

In de komende maanden worden andere oplossingsrichtingen nader in beeld 

gebracht. Gemeente en waterschap gaan daarna opnieuw met betrokkenen in 

gesprek. Deze worden vervolgens samen met het reeds voorgestelde tracé aan de 

gemeenteraad en de Verenigde Vergadering voorgelegd. Naar verwachting gebeurt 

dat voor de zomer van 2023. Zij nemen dan uiteindelijk een besluit over de gewenste 

verkeersstructuur.

Wethouder Harry van Waveren (mobiliteit): “Ik ben blij dat de gemeenteraad het 

belangrijk vindt dat de bereikbaarheid van Hoeksche Waard Zuidwest moet worden 

verbeterd. De raad geeft ook aan dat er meer onderbouwing van het voorstel en 

draagvlak onder bewoners nodig is om een besluit te nemen. Daarom brengen wij de 

komende maanden de verschillende mogelijkheden nog een keer in beeld. 

Verschillende varianten leggen wij voor aan de gemeenteraad en Verenigde 

Vergadering zodat zij een keuze kunnen maken”.

Heemraad Henk van der Drift (wegen): “Bij dit soort trajecten vind ik het belangrijk om 

draagvlak te hebben voor het besluit. En als dat er onvoldoende is, dan moeten we 

daar wat mee doen. Wij gaan met de reacties vanuit de samenleving aan de slag. We 

werken samen met de gemeente en bewoners meerdere ontsluitingsroutes uit zodat 

er een weloverwogen besluit kan worden genomen.” 



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

20-12-2022 Het renoveren van de voorgevel - Langestraat 
10 in 's-Gravendeel. (Z/22/180652)

Heinenoord

22-12-2022 Het bouwen van een bedrijfshal - Reedijk 7 N in 
Heinenoord. (Z/22/180870)

Mijnsheerenland

23-12-2022 het plaatsen van een dakkapel - Vingerling 41 in 
Mijnsheerenland. (Z/22/181099)

Numansdorp

21-12-2022 Het terugbrengen van beide voorkavels 
in de oude staat betreft nr. 6a en 6b - 
Ambachtsheerenlaan 6 in Numansdorp. 
(Z/22/180698)

23-12-2022 Het bouwen van een woning - Torensteepolder 
kavel EK08 in Numansdorp. (Z/22/181034)

23-12-2022 Het bouwen van een woning - Wintertaling 5 in 
Numansdorp. (Z/22/181012)

Oud-Beijerland

19-12-2022 Het plaatsen van een schuur / overkapping 
- Houtblazerspad 109 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/180298)

19-12-2022 Het plaatsen van reclame bord - Willem 
Beukelszstraat 2 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/180365)

21-12-2022 Het aanleggen van een tegelpad - Willem 
Beukelszstraat 2 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/180776)

21-12-2022 Het renoveren, moderniseren en vergroten van 
de woning - Wolweversweg 1 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/180741)

22-12-2022 Het renoveren van diverse woningen - 
Witsenstraat en Rembrandtstraat e.o. in  
Oud-Beijerland. (Z/22/180973)

Puttershoek

20-12-2022 Flitsvergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel - Andromeda 22 in Puttershoek. 
(Z/22/180654)

22-12-2022 Het bouwen van 8 magazijnen met kantoren 
- Kadastrale sectie D 2484 in Puttershoek. 
(Z/22/180939)

Strijen

16-12-2022 Het legaliseren van de transformatie van de 
schuur naar wonen - Kerstraat nabij 41a  (sectie 
N854)  in Strijen. (Z/22/180152)

Gemeentegids 2023 online en via afhaalpunten beschikbaar

Jaarlijks wordt de gemeentegids Hoeksche Waard uitgebracht door Akse Media. De 

gids is online beschikbaar via www.hoekschewaard.smartmap.nl. Dit jaar valt de gids 

voor het eerst niet meer bij iedereen op de deurmat, maar is deze af te halen op 18 

afhaalpunten verspreid over de Hoeksche Waard. De reden hiervoor is dat de 

gemeente graag een duurzame gemeente wil zijn. Daarom is ervoor gekozen om niet 

langer 40.000 exemplaren huis-aan-huis te laten bezorgen, maar 10.000 exemplaren 

beschikbaar te stellen via vaste afhaalpunten. 

Alle informatie online én toegankelijk beschikbaar

De gemeentegids is digitaal te raadplegen via www.hoekschewaard.smartmap.nl. Hier 

is ook de zogenoemde toegankelijke digitale gemeentegids te vinden. De informatie 

in deze gids is toegankelijk voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of 

motorische beperking. Maar ook voor senioren, mensen met kleurenblindheid of 

dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken. Tot slot is de gids ook als 

app beschikbaar. Zoek op ‘Gemeentegids App’ in de Appstore of Google Play store.

Hier is de papieren gemeentegids verkrijgbaar 

Kunt u wat minder goed met een computer overweg? Dan is de papieren versie 

misschien wat voor u. U kunt (zolang de voorraad strekt) gratis een gemeentegids 

ophalen tijdens de openingstijden van een van de 18 locaties. In de tabel hieronder 

ziet u waar bij u in de buurt het dichtstbijzijnde afhaalpunt is.

Dorp Afhaalpunt Adres

Goudswaard Bibliotheek HW Nicolaas van 
Puttenstraat 20

's-Gravendeel Bibliotheek HW  
(Dienstencentrum ’t Weegje)

Weegje 1G

Heinenoord Bibliotheek HW  
(Museum Hoeksche Waard)

Dorpsstraat 13

Klaaswaal Bibliotheek HW (Hoeckenisse) Molendijk 55

Maasdam gemeentehuis Sportlaan 22

Mijnsheerenland Bibliotheek HW (Dorpshart) Van der Straatenplein 2

Nieuw-Beijerland Samenwerkende Bibliotheken (SB) 
Korendijk

Achterstraat 24

Numansdorp Bibliotheek HW (de Buitensluis) Bernhardstraat 25

Servicepunt gemeente  
(Numans-Dorps-Huis)

Buttervliet 1

Oud-Beijerland Bibliotheek HW (Oude Raadhuis) Waterstal 1

Bibliotheek HW (Rembrandt) Rembrandtplein 1

de Open Waard (Alerimus) Zoomwijckplein 11

gemeentehuis W.van Vlietstraat 6

Piershil Verzorgingshuis Heemzicht Voorstraat 26

Puttershoek Bibliotheek HW (‘t Huys te Hoecke) Zomerplein 15

Strijen Bibliotheek HW (Streona) Stockholmplein 6

Westmaas Bibliotheek HW Johannes Kolfstraat 1

Zuid-Beijerland Samenwerkende Bibliotheken (SB) 
Korendijk (locatie Hospice Hoeksche 
Waard)

Dorpzigt 27, lift is 
aanwezig

Inwoners die niet in staat zijn om zelf een gids op te (laten) halen, kunnen bellen met 

de gemeente 14 0186 | 088 – 647 36 47.

Geef uw vermelding of wijziging zelf door

In de gids staat een uitgebreid overzicht van alle openbare voorzieningen, 

instellingen, verenigingen en het bedrijfsleven in gemeente Hoeksche Waard. Ook 

vindt u in de gids informatie over gemeentelijke producten en diensten. 

Aanmeldingen, aanvullingen op en wijzigingen in de gemeentegids Hoeksche Waard 

zijn van harte welkom. Organisaties of bedrijven die een vermelding wensen of een 

wijziging door willen geven, moeten dat rechtstreeks doen bij Akse Media. U bent dus 

zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens. Stuur een e-mail naar 

redactie@aksemedia.nl of bel (0223) 67 30 10. Zo houden we samen het overzicht 

actueel en compleet.

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 geldt in Nederland dat ongehuwde en niet geregistreerde 

partners gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun 

kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen 

bij de Rechtbank.

Wordt een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk 

gezag nog wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren. Erkent u ná 

1 januari 2023? Dan is het automatisch gezag direct geregeld door de erkenning.

Overgangsregeling

Is een kind erkend voor 1 januari 2023 maar na deze datum geboren? Dan moet 

degene die het kind erkend heeft nog steeds apart met de moeder het gezamenlijk 

gezag aanvragen.

Hoe vraag ik gezag aan?

Wanneer een kind is erkend maar de ouders nog niet samen het gezag hebben kunnen 

de ouders samen online een gezamenlijk verzoek indienen bij de rechtbank via 

www.rechtspraak.nl. Dit is eenvoudig, gratis en duurt slechts 10 minuten. In de 

meeste gevallen geldt dat daarna de erkenner het gezamenlijk gezag met de moeder 

over het kind krijgt.

Wilt u meer informatie over deze wijziging in het gezag? Kijk dan op de website van de 

Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag. 



Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

's-Gravendeel

19-12-2022 Het plaatsen van een nokverhoging en 
dakkapel - Damaststraat 18 in 's-Gravendeel. 
(Z/22/175904)

Goudswaard

22-12-2022 Het bouwen van een woonhuis - Achterweg 2D 
in Goudswaard. (Z/22/162016)

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

Numansdorp

19-12-2022 Het bouwen van een woning - De Dreef 1  in 
Numansdorp. (Z/22/173862)

19-12-2022 Het plaatsen van een beschoeiing - Kolonel 3 in 
Numansdorp. (Z/22/178861)

19-12-2022 Het verbouwen van de woning - Torenstraat 45 
in Numansdorp. (Z/22/177196)

23-12-2022 Het wijzigen van een gedeelte van de 
bedrijfsbestemming naar woonbestemming 
- Groeneweg 7 en 7a in Numansdorp. 
(Z/22/178712)

Oud-Beijerland

21-12-2022 Het starten van een hondenschool - Zalmpad 9 
in Oud-Beijerland. (Z/22/179216)

22-12-2022 Het plaatsen van installaties op het dak - W. van 
Vlietstraat 2 in Oud-Beijerland. (Z/22/151178)

22-12-2022 Het wijzigen van installaties op het dak 
- Strienemonde 17 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/151180)

Piershil

23-12-2022 Het renoveren van 23 senioren woningen - 
Prins Bernhardstraat 2 t/m 8, Mauritsstraat 10 
t/m 20, Johan Frisopad 1 t/m 5 en 6 t/m 9  in 
Piershil. (Z/22/179875)

Strijen

22-12-2022 Het bouwen van 86 woningen - Sportlaan 
13 t/m 23, Neptunesstraat 2 t/m 24 
en Neptunusstraat 1 t/m 55 in Strijen. 
(Z/22/168112)

23-12-2022 Het aanleggen van een bomenrij - nabij 
Sassendijk Sectie T nr.514 en 469 in Strijen. 
(Z/22/170344)

Westmaas

21-12-2022 Het plaatsen van een tuinhuis (flits) - Johannes 
Kolfstraat 4 in Westmaas. (Z/22/179931)

Geweigerde omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

22-12-2022 Het kappen van een boom voor de garage 
- plein achter Wilhelminastraat 12 en 14 in 
Heinenoord. (Z/22/172515)

Klaaswaal

22-12-2022 Het plaatsen van zonnepanelen op een 
eigen damwand. - Bommelskoussedijk 68 in 
Klaaswaal. (Z/22/170197)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

19-12-2022 Vergunning voor het innemen van een 
standplaats voor de verkoop van groente en 
fruit in de periode van 4 januari 2023 tot en 
met 4 januari 2033 van 07.00 uur tot 14.00 uur 
op het Oranjeplein in Klaaswaal. 

Oud-Beijerland

22-12-2022 Evenementenvergunning voor het organiseren 
van het Nieuwjaarsfeest op 1 januari 2023 van 
00.01 uur tot 05.00 uur op het Vierwiekenplein 
in Oud-Beijerland.

Oud-Beijerland

23-12-2022 Evenementenvergunning voor het organiseren 
van de Mundo nieuwjaarsloop op 7 januari 2023 
van 10.00 uur tot 12.30 uur (start en finish bij 
Atletiekvereniging Spirit) aan de Langeweg 14 
in Oud-Beijerland

Beslistermijn verlengen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Zuid-Beijerland

19-12-2022 Het realiseren van een bedrijfswoning - 
Thomas Edisonstraat 4A in Zuid-Beijerland. 
De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 12-02-2023. 
(Z/22/170970)

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

21-12-2022 Een ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
schenken van zwak alcoholhoudende dranken 
tijdens het Nieuwjaarsfeest Vierwiekenplein op 
1 januari 2023 van 00.01 uur tot 04.30 uur aan 
het Vierwiekenplein in Oud-Beijerland.

Wet op Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

20-12-2022 Aanwezigheidsvergunning voor het hebben van 
2 kansspelautomaten bij Bistro 't Havenhuys 
aan de Havendam 10 in Oud-Beijerland.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum collecte Naam organisatie

Hoeksche Waard

02-01-2023 tot 
en met 07-01-
2023

Geen collectes of huis aan huisverkopen voor 
een goed doel in de Gemeente Hoeksche 
Waard.

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

Heinenoord

19-12-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen willem 
alexanderplein - Willem Alexanderplein 8 in 
Heinenoord. (Z/22/180417)

Numansdorp

21-12-2022 Sloopmelding fase 1 haringvlietbrug - 
Haringvlietbrug Kadastrale sectie D 567 in 
Numansdorp. (Z/22/180813)

Oud-Beijerland

19-12-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Kijffhoeck 20 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/180264)

21-12-2022 Aanvraag renovatie en uitbreiding 
wolweversweg 1 - Wolweversweg 1 in Oud-
Beijerland. (Z/22/180740)

22-12-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Witsenstraat2-46, 
Bosboomstraat 1-49, Rembrandtstraat 11 en 
13-61, Breitnerstraat 2-54 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/180972)

Bekendmaking gehandicaptenparkeerplaats 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard maakt bekend dat zij hebben 

besloten; 

Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Frans 

Halsstraat in Oud-Beijerland, voor de ingang van het woongebouw de Rembrandt;

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van zes weken, een 

schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Oud-Beijerland  

Diverse verordeningen

De raad van gemeente Hoeksche Waard heeft op 20 december 2022 de 

belastingverordeningen 2023, met daarin de nieuwe tarieven voor 2023, vastgesteld.

Het gaat om de volgende verordeningen

• Verordening onroerende zaakbelastingen 2023

• Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2023

• Verordening hondenbelasting 2023

• Verordening toeristenbelasting 2023

• Verordening watertoeristenbelasting 2023

• Verordening dagtoeristenbelasting 2023

• Verordening reclamebelasting 2023

• Verordening rioolheffing 2023
• Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

• Marktgeldverordening 2023

• Verordening haven- en kadegelden 2023

• Legesverordening 2023

• Verordening afvalstoffenheffing 2023
• Verordening kwijtschelding 2023

De verordeningen worden gepubliceerd op de website 

www.officielebekendmakingen.nl. Via deze website kunt u de vastgestelde 
verordeningen raadplegen, onder ‘algemeen verbindende voorschriften’.



Voornemen tot verkoop van gronden

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een perceel 

grond te verkopen en in eigendom over te dragen gelegen aan:

• Rustburg 10 in Oud-Beijerland

• Azaleastraat 1 in Numansdorp

Ligging en ruimtebeslag

Het te verkopen perceel:

• is gelegen naast Rustburg 10 in Oud-Beijerland. Het betreft de percelen kadastraal 

bekend sectie D, nummer 7231 en sectie H, nummer 2195, gedeeltelijk, tezamen 

groot ongeveer 53 m2.

• is gelegen aan de achterzijde van de Azaleastraat 1 in Numansdorp. Het betreft het 

perceel kadastraal bekend sectie B, nummer 5285, gedeeltelijk, groot ongeveer 8 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. De 

gemeente Hoeksche Waard meent dat gelet op de grootte en de ligging en het gebruik 

van de te verkopen grond de beoogde koper daarom de enige serieuze gegadigde is.

Reageren

Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de 

zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen 

met de voorgenomen grondverkoop en merkt u zichzelf aan als een serieuze gegadigde 

voor de betreffende grond, dan dient u dat gemotiveerd en schriftelijk kenbaar te 
maken bij de 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

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met team Grondzaken, bereikbaar 

via telefoonnummer 088 - 647 13 22. 

Voornemen tot verhuur met voornemen tot verkoop van gronden

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een perceel 

grond te verhuren/verkopen en in de toekomst in eigendom over te dragen gelegen 

aan:

• achterzijde Hoeksedijk 97a in Maasdam.

Ligging en ruimtebeslag

Het te verhuren/verkopen perceel:

• gelegen achter het adres Hoeksedijk 97a in Maasdam. Het betreft het perceel 

kadastraal bekend als gemeente Maasdam, sectie A, nummer 3679, groot ongeveer 

134 m2 .

Motivering grond verhuur/verkoop 

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/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 verhuur/verkoop wordt de doorgang naar andere percelen niet belemmerd, er 

ontstaat geen versnippering.

Eén huur/koopgegadigde

Het te verhuren/verkopen perceel grenst uitsluitend aan het perceel van de beoogde 

huurder/koper. De gemeente Hoeksche Waard meent dat gelet op de grootte en de 

ligging en het gebruik van de te verhuren/verkopen grond de beoogde huurder/ koper 

daarom de enige serieuze gegadigde is.

Reageren

Tegen de voorgenomen verhuur/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 grondverhuur/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 de 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

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met team Grondzaken, bereikbaar 

via telefoonnummer 088 – 647 13 22. 

Maasdam 

Nieuws uit de gemeenteraad

De raad besluit op dinsdagavond 20 december

Op dinsdagavond 20 december had de gemeenteraad 

van Hoeksche waard twee vergaderingen. Eerst 

debatteerde de raad over het rapport ‘Cultuur en 

samenwerking binnen de gemeente Hoeksche Waard’. 

Daarna ging de raad verder met de besluitvormende 

vergadering. Tijdens deze vergadering heeft de raad 5 

moties aangenomen, waarvan één motie vreemd aan de 

agenda.

De raad benoemt 2 nieuwe burgerleden

Aan het begin van de tweede vergadering heeft de raad 

2 nieuwe burgerleden benoemd en geïnstalleerd. Britt 

van Daalen is nu burgerlid van de fractie Lokalen 

Hoeksche Waard en Adriaan van der Linden van de fractie 

CDA. Burgerleden ondersteunen de raadsleden van hun 

fractie bij het raadswerk. De gemeenteraad van 

Hoeksche Waard bestaat uit 37 raadsleden en nu 30 

burgerleden.

Met 2 moties roept de raad op tot samenwerking van 

het gemeentebestuur met de organisatie

Motie ‘Cultuuronderzoek’ 

Na een lang en kritisch debat in de oordeelsvormende 

vergadering, heeft de raad tijdens de besluitvormende 

vergadering unaniem besloten de motie aan te nemen 

over het rapport dat gaat over de cultuur en 

samenwerking in de gemeentelijke organisatie. De raad 

geeft hiermee aan het niet eens te zijn met de inhoud en 

het proces van het rapport.  De raad roept het college op 

om met het directieteam een plan van aanpak op te 

stellen. De raad wil over de voortgang geïnformeerd 

worden en hoopt met dit plan dat de veiligheid en 

cultuur binnen de organisatie verbetert en het 

vertrouwen tussen college en organisatie zich herstelt.

Motie ‘In kaart brengen van huidig beleid ter 

ondersteuning van toekomstige beleidskeuzes’

Voor de uitwerking van het collegeprogramma wil het 

college geld gebruiken uit de algemene reserve. De raad 

maakt zich zorgen over de verschillende 

maatschappelijke en financiële uitdagingen waar wij als 
samenleving de komende tijd voor komen te staan. Om 

op een andere manier meer financiële ruimte te creëren, 
wil de raad dat het college het lopende beleid kritisch 

evalueert. Hiervoor heeft de raad 20 december een 

motie aangenomen op de tweede begrotingswijziging. 

Na deze evaluatie wil de raad samen met het college 

kijken naar de mogelijkheden om bestaand beleid te 

heroverwegen. 

Bij het programmaplan Duurzaamheid heeft de raad 2 

moties aangenomen

De raad wil de biodiversiteit in het Hoeksche Waardse 

landschap versterken. Met de unaniem aangenomen 

motie ‘Landschapsontwikkelplan’ verzoekt de raad het 

college om grondgebruikers financieel te ondersteunen 

bij het verduurzamen van hun grond. De raad hoopt op 

samenwerking van de gemeente met natuurorganisaties 

en agrariërs om de biodiversiteit te versterken. Dit kan 

door het op grote schaal in ere stellen van bijvoorbeeld 

akkerranden, knotbomen en andere elementen in het 

landschap. De portefeuillehouder zegde toe dat de 

genoemde waarden ook terugkomen in de 

landbouwvisie. Ook gaat hij in gesprek met 

natuurorganisaties.

De raad verzoekt het college om onderzoek 

te doen naar lokale energieopwekking en 

-opslagmogelijkheden

De gemeente onderzoekt op dit moment of het mogelijk 

is dat inwoners op hun eigen erf een kleine windmolen 



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

kunnen plaatsen, zodat zij zelf energie kunnen opwekken. 

De raad wil graag dat het college ook onderzoekt of 

lokale energieopslag mogelijk is, evenals kleinschalige 

waterstofproductie. Op deze manier kunnen bewoners, 

met bijvoorbeeld een energiecoöperatie, duurzaam en 

lokaal opgewekte energie en warmte afnemen. De raad 

verzoekt het college daarom ook om nabijgelegen 

woningen en bedrijven te betrekken in hun onderzoek. 

De portefeuillehouder benoemde in reactie op de motie 

ook andere innovatieve energiebronnen, zoals groengas 

en biomassa, die hij graag wil meenemen in het 

onderzoek. 

De raad wil meer busvervoer voor leerlingen tijdens 

de ochtendspits

De raad sloot de lange en laatste raadsvergadering van 

2022 af met een motie vreemd aan de agenda over het 

busvervoer voor leerlingen in de gemeente. Door de 

hogere brandstofprijzen en het gebrek aan personeel, is 

het aantal busritten tijdens het spitsuur verlaagd. Het kan 

dan voorkomen dat niet iedere leerling meekan met de 

bus. De raad wil dat het college samen met de provincie, 

scholen en het vervoersbedrijf kijkt naar een oplossing 

hiervoor.

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


