
Nieuws uit de gemeente
Week 1 |  4 januari 2023

     
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)

  Servicemedewerker  
buitendienst taakaccent 
Riool 

 (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?

Nieuwjaarsontmoeting gemeente Hoeksche Waard 

Woensdag 

11 januari 2023 

van 19.30 tot 22.00 uur 

gemeentehuis in 
Oud-Beijerland 

(W. van Vlietstraat 6)

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!

Uitnodiging
Nieuwjaarsontmoeting gemeente Hoeksche Waard 

kerkbesturen en maatschappelijke instellingen heffen we het glas. Dat 

kerkbesturen en maatschappelijke instellingen heffen we het glas. Dat 



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

27-12-2022 Het uitbreiden van het bedrijfspand - Mijlweg 
61a in 's-Gravendeel. (Z/22/181347)

Heinenoord

29-12-2022 Het plaatsen van kassen en schuurtjes op 
het nieuwe volkstuinencomplex - Westzijde 
Tienvoet Sectie G 833 in Heinenoord. 
(Z/22/181626)

Mijnsheerenland

30-12-2022 Het plaatsen van een vaste trap naar zolder  
- Eendrachtslaan 17a in Mijnsheerenland. 
(Z/22/181763)

Numansdorp

29-12-2022 Het plaatsen van een hekwerk - 
Volgerlandseweg 2 in Numansdorp. 
(Z/22/181638)

Oud-Beijerland

27-12-2022 Het splitsen van het pand en toevoegen van 
een huisnummer - Donkervoortlaan 14 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/181391)

29-12-2022 Plaatsen dakopbouw en dakkapel - 
Strienemonde 48 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/181693)

Piershil

23-12-2022 Het bouwen van een bedrijfsgebouw - 
Steegjesdijk 3 in Piershil. (Z/22/181102)

Puttershoek

27-12-2022 Het realiseren van een dakopbouw - Arie van 
Drielstraat 39 in Puttershoek. (Z/22/181187)

Strijen

24-12-2022 Het wijzigen van de brandcompartimentering - 
Diepenhorstweg 1a in Strijen. (Z/22/181142)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

's-Gravendeel

27-12-2022 Het plaatsen van 2 stikstof tanks - Mijlweg 7 in 
's-Gravendeel. (Z/22/177993)

Goudswaard

27-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - Nicolaas van 
Puttenstraat 20 in Goudswaard. (Z/22/156004)

Heinenoord

27-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - Van 
Galenstraat 9 in Heinenoord. (Z/22/156012)

Klaaswaal

27-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - 
Klaverbladstraat 1 in Klaaswaal. (Z/22/156005)

Maasdam

29-12-2022 Het bouwen van een woning - Zuiddijk 
3 (Perceel 866 en 870 G) in Maasdam. 
(Z/22/177282)

Nieuw-Beijerland

27-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - Achterstraat 5 
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/156010)

Numansdorp

27-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - 
Roerdompsingel 6 in Numansdorp. 
(Z/22/156006)

27-12-2022 Het realiseren van een aanbouw - 
Schuringsedijk 22 in Numansdorp. 
(Z/22/180113)

29-12-2022 Het gebruiken van het pand voor wonen - 
Burg de Zeeuwstraat 29 in Numansdorp. 
(Z/22/173630)

Oud-Beijerland

27-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - Weegpad 13 
in Oud-Beijerland. (Z/22/156007)

Piershil

27-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - Koningin 
Wilhelminastraat 5 in Piershil. (Z/22/156009)

Zuid-Beijerland

27-12-2022 Het plaatsen van dakinstallaties - Johan 
Berkstraat 31 in Zuid-Beijerland. 
(Z/22/156008)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

23-12-2022 Collectevergunning voor Tour of Life in de 
periode van 3 t/m 8 juli 2023 in de kern  
Oud-Beijerland. 

Beslistermijn verlengen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

28-12-2022 Het bouwen van een woning - Blaaksedijk-Oost 
34 in Heinenoord. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
13-02-2023. (Z/22/172493)

30-12-2022 Het doorbreken van een muur (rijksmonument) 
- Dorpsstraat 26 in Heinenoord. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 15-05-2023. 
(Z/22/175826)

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum collecte Naam organisatie

Hoeksche Waard

19-01 t/m 14-
01-2023

Geen collectes of huis aan huisverkopen voor 
een goed doel in de 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

's-Gravendeel

30-12-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen  - Boendersweg 14 
in 's-Gravendeel. (Z/22/181797)

Klaaswaal

27-12-2022 Het slopen van een schuur - Parallelweg 8 in 
Klaaswaal. (Z/22/181367)

Numansdorp

27-12-2022 Het slopen van het pand ten behoeve van 
nieuwbouw - Burg de Zeeuwstraat 28 in 
Numansdorp. (Z/22/181400)

28-12-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Burg. de 
Zeeuwstraat 28 in Numansdorp. (Z/22/181427)

28-12-2022 Het verwijderen van asbest uit de woningen 
- Irenestraat 2 t/m 29 even en oneven, 
Beatrixstraat 1 t/m 22  even en oneven, 
Julianastraat 27 t/m 31 oneven, Poortvlietstraat 
1 t/m 23 oneven en Wilhelminastraat 52 t/m 58 
even  in Numansdorp. (Z/22/181561)

Oud-Beijerland

28-12-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Zadelmaker 7 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/181414)

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend, dat na onderzoek is gebleken dat 

onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het 

adres waar hij/zij in de basisregistratie personen staat 

ingeschreven. Het college heeft besloten deze personen 

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen van de 

gemeente Hoeksche Waard en te registreren in de 

landelijke Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een 

onbekend adres. 

Naam Plaats Datum 
uitschrijving

M. Kovács Nieuw-Beijerland 08-12-2022

A. Bektaş Oud-Beijerland 16-11-2022

T. IJsebaert Mijnsheerenland 18-10-2022

J.A. de Jongh 's-Gravendeel 08-12-2022

S. Fung-Loij 's-Gravendeel 08-12-2022

G. Atesh 's-Gravendeel 13-12-2022

D.A.D.C. van der Zwaan Oud-Beijerland 08-12-2022

R.N. Dekkers Oud-Beijerland 08-12-2022

van Eijken Numansdorp 15-12-2022

Q.M. Bakker Numansdorp 15-12-2022

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. 

Uitschrijvingen personen gemeente Hoeksche Waard



Bekendmaking gehandicaptenparkeerplaats 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken te realiseren aan de Van Speijkstraat 3 in 

Oud-Beijerland.

Bezwaarschrift indienen

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een 

termijn van 6 weken, een schriftelijk en gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van 

gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 

3260 EA Oud-Beijerland.

Bekendmaking gehandicaptenparkeerplaats 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken te realiseren aan het Oranjeplein 42 in 

Klaaswaal.

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.

Bekendmaking gehandicaptenparkeerplaats 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken te realiseren aan de Scheepswerf 402-412 in 

Nieuw-Beijerland.

Bezwaarschrift indienen 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een 

termijn van 6 weken, een schriftelijk en gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van 

gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 

3260 EA Oud-Beijerland.

Kennisgeving beschikking, ambtshalve wijziging - Rijksweg A29 Oostzijde in Mijnsheerenland

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij heeft besloten om op grond van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de eerder 

verleende omgevingsvergunning(en) aan EG Retail Group 

Netherlands B.V. ambtshalve te wijzigen en te 

actualiseren:

• de omgevingsvergunning d.d. 7 mei 1991  

(kenmerk: BI 90.2002.370).

• de voorschriften van de omgevingsvergunning  

d.d. 9 maart 2009 (kenmerk: 2009004841) 

onveranderd in deze vergunning op te nemen.

Het betreft de locatie, een verkooppunt voor 

motorbrandstoffen inclusief LPG, gelegen aan de 
Rijksweg A29 Oostzijde in Mijnsheerenland. Deze locatie 

is geregistreerd onder zaaknummer Z-21-398173.

Inzage

De beschikking ligt van donderdag 5 februaritot en met 

vrijdag 17 februari 2023 ter inzage in het gemeentehuis 

in Oud-Beijerland. Wilt u de beschikking inzien? Maak dan 

vooraf een afspraak met gemeente Hoeksche Waard via 

telefoonnummer 14 0186.

Beroep instellen

De aanvrager, belanghebbenden en degene die een 

zienswijze naar voren hebben gebracht tegen de 

ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan 

worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen 

tegen deze beschikking een beroepschrift indienen 

binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is 

gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht 

team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het 

beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening 

en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de 

indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 

besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden 

van het beroep. Voor de behandeling van het beroep 

wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht 
geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde 

rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of 

eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de 

precieze voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor 

het indienen van een beroepschrift is verstreken. 

Het indienen van een beroepschrift houdt de werking 

van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang 

dat dit besluit niet in werking treedt, kan een 

belanghebbende, die een beroepschrift heeft ingediend, 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, 

Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM  

Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening 

(tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van 
het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening 

instellen bij genoemde rechtbank via de website 

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/ 

Rechtszaak-starten. Daarvoor is een elektronische 

handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de 

genoemde website staan de precieze voorwaarden 

vermeld.

Oud-Beijerland  

Klaaswaal  

Nieuw-Beijerland 

Mijnsheerenland 

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


