
Nieuws uit de gemeente
Week 3 |  18 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!

  Beleidsmedewerker 
Verkeer

 (36 uur)

  Klantmanager Inkomen 
 (28-32 uur)

  Medewerker 
begraafplaatsen

 (36 uur)

  Senior adviseur Opvoeden 
& Opgroeien - aandachts-
gebied Jeugdhulp 

 (32-36 uur)

  Senior werkvoorbereider/
beheerder openbare 
verlichting 

 (36 uur)

  Servicedeskmedewerker 
ICT

 (36 uur)

  Specialist openbare 
verlichting & wegbeheer 

 (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?

Militaire oefening maandag 23 januari

Het ministerie van Defensie heeft ons geïnformeerd over een militaire oefening op 
maandag 23 januari in het westelijk deel van de Hoeksche Waard. Aan de oefening 
nemen 20 personen deel. Zij worden hierbij ondersteund door 2 legervoertuigen en 2 
helikopters.

Algemene klachten
Voor algemene klachten waarbij geen sprake is van schade kunt u contact opnemen 
met de Sectie Communicatie van 13 Lichte Brigade. Dit kan via e-mail 
communicatie.13LTBRIG@mindef.nl.

Heeft u door de oefening schade opgelopen? 
Meld dit dan bij de sectie Claims van het Ministerie van Defensie. Dat kan via e-mail 
JDVclaims@mindef.nl of schriftelijk via Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 
90004, 3509 AA Utrecht (telefoonnummer 030 – 218 04 20). Vermeld daarbij de 
militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, het soort schade 
enzovoort.

Informatie en meldingen vliegbewegingen
Defensie bereidt militaire oefeningen graag zorgvuldig voor, zo ook militaire vluchten. 
Dat is belangrijk voor alle vliegende eenheden van de Koninklijke Luchtmacht, maar 
ook voor de omgevingen waarin Defensie oefent. Vliegbewegingen worden zoveel als 
mogelijk gespreid over de diverse oefengebieden in Nederland. Daarnaast nemen zij 
deel aan oefeningen in het buitenland om het geluid en de belasting voor 
leefomgevingen te spreiden. Operationele maar ook weersomstandigheden kunnen 
ervoor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd. Defensie 
begrijpt dat vliegbewegingen overlast kunnen geven. Op 
www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen leest u meer informatie over 
vliegbewegingen en oefeningen. Actuele informatie over (helikopter) 
vliegbewegingen deelt Defensie via Twitter: @dhcluchtmacht en @Kon_Luchtmacht.

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard? 



‘s-Gravendeel
1. Woensdag 1 februari - 14.30 uur

Burgemeester Aptroot legt samen met wethouder Van der Wulp namens het gemeentebestuur 
een krans op de oude begraafplaats aan de Kerkstraat.

2. Woensdag 1 februari - vanaf 19.30 uur
De Historische Vereniging ’s-Gravendeel organiseert een foto-/filmavond in ‘Ons Centrum’ aan 
de Kerkstraat 25a. Er worden beelden van de Watersnoodramp van 1953 vertoond. Deelname is 
gratis en u hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 

Heinenoord
1. Woensdag 1 februari - 13.30 uur

Burgemeester Aptroot legt samen met wethouder Heij namens het gemeentebestuur op 
de algemene begraafplaats aan de Oud-Heinenoordseweg 2 bloemstukken op de graven van 
mensen die zijn omgekomen tijdens de Watersnoodramp van 1953.

2. Woensdag 1 februari - vanaf 19.00 uur
Museum Hoeksche Waard organiseert een lezing/ooggetuigenverslag. Leen Naaktgeboren 
neemt u deze avond mee terug in de tijd. Hij heeft de Watersnoodramp persoonlijk meegemaakt 
en hierover geschreven. Hij woonde toen als vierjarig jongetje in een boerderij aan de Dwarsweg 
in Nieuwendijk. De kosten voor deze lezing zijn € 12,50 (inclusief 2 consumpties). U kunt zich 
aanmelden via www.museumhw.nl.

Piershil
3. Woensdag 1 februari - 11.30 uur

Burgemeester Aptroot legt namens het gemeentebestuur een krans bij het 
herdenkingsmonument bij de kerk aan de Voorstraat in Piershil.  

Numansdorp / buurtschap Schuring
1. Vrijdag 27 januari - vanaf 18.45 uur

Buurtvereniging ‘De Schuring’ organiseert een uitgebreid herdenkingsprogramma. Om18.45 uur 
vertrekt vanaf de kerk van de Hervormde Gemeente een bus naar het monument aan de Korte 
Boomweg in buurtschap Schuring. Locoburgemeester Harry van Waveren legt daar namens het 
gemeentebestuur om 19.00 uur een krans. Dat doet hij samen met kinderburgemeester Chris 
Buitendijk. De bus vertrekt om 19.15 uur terug naar de kerk. Vanaf 19.30 uur is er een 
kerkdienst met muziek, met medewerking van Muziekvereniging Wilhelmina. De 
locoburgemeester houdt hier een toespraak. 

Woensdag 1 februari - 12.30 uur 
Burgemeester Aptroot legt samen met wethouder Heij namens het gemeentebestuur een 
krans bij de gedenksteen op de algemene begraafplaats aan de Hallinxweg 37. 

2. Woensdag 1 februari
Willy de Zoete, gedeputeerde van provincie Zuid-Holland, en wethouder Harry van Waveren 
openen in De Stêêne Hut aan de Schuringse Havenkade Westzijde officieel de audiotour 
‘Watersnoodramp 1953’. De Stêêne Hut is onderdeel van deze audiotour. Vanaf 1 februari kunt 
u 1 of meer van de 14 locaties bezoeken en ter plaatse een QR-code scannen. Zo luistert en 
kijkt u naar wat er op die plek in 1953 gebeurde. Meer hierover leest u rechts op deze pagina 
en vanaf 1 februari op de website www.ramp1953.nl.

3. Zaterdag 4, 11 en 18 februari - van 13.00 tot 16.00 uur
In De Stêêne Hut is een tijdelijke expositie over de Watersnoodramp ingericht. Er zijn 
historische foto’s te zien en de documentairefilm ‘En het land zwijgt’ wordt gedraaid. 
De expositie kunt u op zaterdag 4, 11 en 18 februari bezoeken van 13.00 tot 16.00 uur.

Strijen
1. Woensdag 1 februari - 10.15 uur

Burgemeester Aptroot legt samen met wethouder Blaak-van de Lagemaat namens het 
gemeentebestuur een krans bij het monument voor de slachtoffers van de Watersnoodramp op 
de algemene begraafplaats aan de Kerkstraat 78a. Leerlingen van CBS De Parel en OBS De Meer-
waarde leggen bloemen en lezen de namen op van de 44 mensen die om het leven zijn gekomen.

2. Zaterdag 28 januari en zaterdag 4 februari - 10.30 en 13.30 uur
‘Het Land van Strijen’ organiseert een gratis rondrit langs de plaatsen waar in 1953 de 
dijken doorbraken en de streek voor altijd veranderde. Een deskundige gids van de vereniging 
vertelt in de bus over deze ramp. De bussen van het Streekbusmuseum Hoeksche Waard 
hebben een beperkt aantal zitplaatsen. U moet zich daarom aanmelden per e-mail: 
chris@hetlandvanstrijen.com (vol = vol). Op de dag zelf haalt u een kwartier van tevoren 
uw instapkaart bij Museum Het Land van Strijen (Kerkstraat 41). 

3. Zaterdag 28 januari tot en met zaterdag 25 maart 
In Museum Het Land van Strijen kunt u de expositie ‘Dorp in het Water’ zien. Deze expositie 
geeft een duidelijk beeld van de ramp die zich in Strijen heeft voltrokken. Kijk voor de 
openingstijden op www.hetlandvanstrijen.com.

Bij alle kransleggingen zijn ook bestuurders van waterschap Hollandse Delta aanwezig. Zij leggen 
namens het waterschap ook een krans.

Audiotour Watersnoodramp 1953
4. Vele plaatsen in de Hoeksche Waard hebben hun eigen Watersnoodverhaal. Met de audiotour 

‘Watersnoodramp 1953’ komen die via uw smartphone tot leven. Op 14 plaatsen aan het Haring-
vliet en het Hollandsch Diep (waarvan 2 op het eiland Tiengemeten) kunt u vanaf 1 februari een 
QR-code scannen. Zo beleeft u de verhalen die aan de Watersnood herinneren. U kunt starten 
en eindigen waar en wanneer u wilt en hoeft niet alle plaatsen van de tour te bezoeken. Doe de 
tour lopend, per fiets of auto, op elk moment van de dag. De tour wordt officieel geopend op 
1 februari. Meer hierover leest u links op deze pagina onder ‘Numansdorp/buurtschap Schuring’. 
Vanaf 1 februari is meer informatie te vinden op www.ramp1953.nl. 

Watersnoodwandeling
1. Deze route leidt u door een deel van de Ambachtsheerlijkheid van 

Numansdorp. U begint en eindigt bij de mestsilo aan de Lange Boomweg 
en komt onder andere langs gemaal Cromstrijen en het monument voor 
de Watersnood in 1953. Voor een aantal punten op deze route heeft gids 
Dick Holster een geluidsopname ingesproken. Zo krijgt u een beeld bij 
wat zich hier heeft afgespeeld. Scan de QR-code voor meer informatie.

Voor de mensen die geen smartphone hebben is een papieren routekaart 
verkrijgbaar bij de inspiratiepunten van Natuurlijk. Hoeksche Waard (de Hoeksche Hoeve, 
Boendersweg 36a in ‘s-Gravendeel of het Oude Raadhuis, Waterstal 1 in Oud-Beijerland).  

Watersnoodroute Hoeksche Waard per fiets
1. De Watersnoodroute Hoeksche Waard voert langs plaatsen en gebieden 

van hoog water in het verleden. Het is een fietsroute van zo’n 70 kilometer 
over de buitendijken van de Hoeksche Waard. Onderweg komt u 6 
informatiepanelen tegen. Op de panelen wordt beschreven wat zich in 1953 
op die plek heeft afgespeeld. Scan de QR-code voor meer informatie.

Organiseert u een activiteit die hier nog niet bij staat, zoals een concert, tentoon-
stelling, lezing, kerkdienst of een andere activiteit rondom de Watersnoodramp 
van 1953? Neem dan contact op met Donja Hiele via telefoonnummer 088 - 647 14 10 
of stuur een e-mail naar donja.hiele@gemeentehw.nl.  

Herdenking
Watersnoodramp 1953 
Op woensdag 1 februari 2023 is het 70 geleden dat de Hoeksche Waard zwaar getroffen werd door het binnenstromende 
water. In totaal kwamen hierbij 139 eilandbewoners om. Huizen en boerderijen werden verwoest en duizenden dieren 
verdronken. In een aantal dorpen organiseren verenigingen in samenwerking met de gemeente en waterschap 
Hollandse Delta de komende weken herdenkingsactiviteiten. Tijdens deze momenten staan we stil en denken we terug 
aan de gebeurtenissen van 1953 en herdenken we de mensen die ons zijn ontvallen.

Op de website www.gemeentehw.nl/herdenkingwatersnoodramp vindt u 
meer informatie over de activiteiten of scan de QR-code.
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Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

'Soepie in de buurt' in Numansdorp

Op initiatief van Welzijn Hoeksche Waard zijn inwoners van Numansdorp welkom in Het 
Numans-Dorps-huis voor een avondje ‘Soepie in de buurt‘. Op woensdag 25 januari van 
17.30 tot 20.00 uur is de hele buurt - dus ook de naaste buren van Buttervliet 1 - 
welkom. Op deze manier kan men onder het genot van een lekker kopje soep, 
aangeboden door het Numans-Dorps-huis, elkaar treff en en leren kennen. Ook zullen er 
die avond mensen aanwezig zijn van onder andere Welzijn Hoeksche Waard, Pameijer, 
de energiecoach van de gemeente en Alerimus. Je kunt hen allerlei vragen stellen over 
onder andere (energie)armoede.

Er zijn 4 zelfgemaakte soepen waarvan er 2 zonder vlees zijn. De soep is deze keer 

gratis! Wellicht gaat Het Numans-Dorps-huis in samenwerking met Welzijn Hoeksche 
Waard op regelmatige basis zo’n soep-avondje organiseren. Houd de mediakanalen en 
de website van het Numans-Dorps-huis in de gaten: www.numansdorpshuis.nl. Welzijn 
Hoeksche Waard ziet jullie graag op woensdag 25 januari op Buttervliet 1. De soep is 
lekker warm, neem de buren mee!

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Margreet de Kraauw (Numans-Dorps-huis) via 
telefoonnummer 0186 – 685 729 of met Linda van der Wal (Welzijn Hoeksche Waard) 
via telefoonnummer 06 – 828 484 67. Aanmelden mag, maar is niet verplicht.

Numansdorp 

Vraag nu de bewaargids ‘Stap voor stap 

naar energiezuinig & duurzaam wonen’ aan

Heeft u vragen over energie besparen en duurzaam wonen? De bewaargids ‘Stap 
voor stap naar energiezuinig & duurzaam wonen’ beschrijft hoe u uw woning in de 
Hoeksche Waard stap voor stap kunt verbeteren - of u nu een woning huurt of hebt 
gekocht. Daarin leest u ook verschillende verhalen van Duurzame Doeners. 
Hieronder leest u het verhaal van Duurzame Doener Yoeri uit Numansdorp. Wilt u 
het hele gesprek en de video met Yoeri bekijken? Kijk dan op 
www.gemeentehw.nl/duurzamedoeners.

De bewaargids is online te lezen en te downloaden via 
www.gemeentehw.nl/bewaargids. Wilt u de bewaargids liever thuis ontvangen en 
eens rustig doorbladeren? Vraag dan de papieren bewaargids aan op 
bovengenoemde website of telefonisch via 088 - 647 36 47.  

Gemeente Hoeksche Waard betrokken 
bij verkenning aanleg nieuwe 
(bovengrondse) hoogspanningsverbinding 
(380 kV-verbinding)

Gemeente Hoeksche Waard en omliggende regiogemeenten zijn door het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT geïnformeerd 
over de noodzaak van een nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding (380 
KV-verbinding). TenneT en het ministerie onderzoeken in de hele regio wat een 
goede plek is voor de aanleg van deze nieuwe hoogspanningsverbinding. Een deel 
van het oosten van de Hoeksche Waard valt ook binnen dit zoekgebied. Dit betekent 
dat er mogelijk door een deel de Hoeksche Waard een nieuwe (bovengrondse) 
hoogspanningsverbinding wordt aangelegd. 

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk noodzakelijk
Om elektriciteitslevering ook in de toekomst te kunnen garanderen is het 
noodzakelijk dat het elektriciteitsnet op verschillende plekken in Nederland wordt 
uitgebreid. Zo willen TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK) voorkomen dat de huidige hoogspanningsverbinding die van Krimpen aan den 
IJssel naar Geertruidenberg loopt rond 2030 overbelast raakt. Ook kan door de 
aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding aan de groeiende 
elektriciteitsbehoefte worden voldaan. Gemeente Hoeksche Waard vraagt bij het 
ministerie van EZK en TenneT om bij het onderzoeken van mogelijkheden aandacht 
te hebben voor inwonersparticipatie. 

Regionale overeenstemming
Het zoekgebied voor de nieuwe verbinding omvat 15 gemeenten en 2 provincies. 
Samen met hen is gemeente Hoeksche Waard in gesprek om te kijken of er regionaal 
overeenstemming te vinden is over een voorkeurstracé voor de hoogspanningslijn.  

Mogelijk deel door de Hoeksche Waard
Omdat deze nieuwe verbinding mogelijk voor een deel door het oosten van de 
Hoeksche Waard loopt, wordt gemeente Hoeksche Waard in dit gehele proces 
betrokken als gesprekspartner. Het ministerie neemt het uiteindelijke besluit over 
de (ligging van de) verbinding.

Inspraak voor inwoners in het zoekgebied, procedure en informatie
Het ministerie van EZK en TenneT organiseren inloopbijeenkomsten (zowel fysiek als 
digitaal), waar inwoners van het zoekgebied met hen in gesprek kunnen over de 
verkenning naar deze nieuwe verbinding. Van vrijdag 13 januari tot en met 
donderdag 23 februari ligt het Voornemen en Participatieplan voor dit project ter 
inzage. In het Voornemen en Participatieplan worden het project en de procedure 
toegelicht. In het Participatieplan leest u hoe de omgeving wordt betrokken bij het 
project. 

Meer informatie
Meer informatie over de locaties en tijden van de informatiebijeenkomsten, de 
procedure en hoe u kunt reageren vindt u op de website van Bureau 
Energieprojecten www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c. Ook vindt u hier 
informatie over de digitale informatiebijeenkomst op dinsdag 14 februari. Op onze 
website leest u het volledige nieuws- en persbericht van TenneT en EzK: 
www.gemeentehw.nl/actueel.

Yoeri en zijn vrouw gebruikten de isolatie 
in hun woning als basis voor verdere 
stappen op weg naar aardgasvrij wonen. 
Verder probeert Yoeri buurtbewoners 

te inspireren om ook werk te maken van energie-
besparing. 

Sinds er zonnepanelen op zijn dak liggen, krijgt 
Yoeri regelmatig vragen van buren over de 
voordelen. “De buren in ons huizenblok hebben 
een aantal jaar geleden de gevel, het dak en de 
kruipruimte laten isoleren. Bij ons allemaal is de 
isolatie dus tiptop in orde. Vervolgens pakten 
wij in onze woning door met zonnepanelen en 
inmiddels hebben we ook een hybride warmte-
pomp. Als ik nu in mijn omgeving vertel hoeveel 
energie en geld we besparen, dan gaan mensen 
toch hun eigen rekensommetje maken. Des te 
mooier dat 2 buren laatst ook zonnepanelen 
lieten plaatsen. Samen maken we het verschil 
in de energietransitie!”

'Na de eerste
stap gaat

verduurzamen
alleen maar 
makkelijker!'

Lees het hele gesprek 
en bekijk de video op: 

www.gemeentehw.nl/
duurzamedoeners

YOERI UIT 
NUMANSDORP

16 STAP VOOR STAP NAAR ENERGIEZUINIG & DUURZAAM WONEN



Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen
De stukken kunnen op verzoek per e-mail naar u worden 
verzonden. Voor meer informatie kunt u, tenzij anders 
vermeld, contact opnemen met gemeente Hoeksche 
Waard via telefoonnummer 14 0186. Meer informatie vindt 
u op www.gemeentehw.nl en op ww.overuwbuurt.
overheid.nl. Via deze laatstgenoemde website kunt u zich 
abonneren op de digitale verzending van de bekendmakin-
gen 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

Nieuw-Beijerland

07-01-2023 Het isoleren van de buitenzijde van de 
woning en het maken van een in- en uitrit 
- Zuidzijdsedijk 66 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/23/182675)

Numansdorp

11-01-2023 Het bouwen van een woning en aanleggen 
van een in- en uitrit - Kornet 8 in Numansdorp. 
(Z/23/183070)

Oud-Beijerland

09-01-2023 Het splitsen van een pand en het toekennen 
van een huisnummer - Oost-Voorstraat 102 in 
Oud-Beijerland. (Z/23/182832)

11-01-2023 Het splitsen van een pand,  het aanpassen van 
de gevel en brandveiliggebruik - Christiaan 
Huygensstraat 9 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/183137)

12-01-2023 Het doorbreken van de draagmuur - Roodpad 4 
in Oud-Beijerland. (Z/23/183324)

13-01-2023 Het splitsen van een pand en het toekennen 
van een huisnummer - Donkervoortlaan 16 in 
Oud-Beijerland. (Z/23/183489)

Strijen

11-01-2023 Het isoleren van het gehele dak - Oude 
Havenweg 6 in Strijen. (Z/23/183189)

Zuid-Beijerland

12-01-2023 Het bouwen van een overkapping in de 
achtertuin - Torenlaan 72 in Zuid-Beijerland. 
(Z/23/183321)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

12-01-2023 Het plaatsen van een nieuw kozijn met glas - 
Margrietstraat 5 in Klaaswaal. (Z/23/182237)

Nieuw-Beijerland

11-01-2023 Het bouwen van een woning - Dorpsgaard 22 in 
Nieuw-Beijerland. (Z/22/174710)

Numansdorp

09-01-2023 Het bouwen van een woning - Fortlaan 37 in 
Numansdorp. (Z/22/179149)

Oud-Beijerland

10-01-2023 Het realiseren van een in/uitrit - Zoomwijcklaan 
19 in Oud-Beijerland. (Z/22/179625)

12-01-2023 Het plaatsen van zonnepanelen op een 
rijksmonument - West-Voorstraat 23 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/177925)

13-01-2023 Het realiseren van een nokverhoging - 
Van Goyenstraat 13 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/179176)

Puttershoek

13-01-2023 Het kappen van bomen voor de realisatie van 
het plan Alcazar Puttershoek - Groeneweg 16 in 
Puttershoek. (Z/22/177949)

Strijen

09-01-2023 Het realiseren van een mindervalide vissteiger - 
Grote Weel 1 in Strijen. (Z/22/179802)

09-01-2023 Het wijzigen van de brandcompartimentering - 
Diepenhorstweg 1a in Strijen. (Z/22/181142)

Westmaas

10-01-2023 Het realiseren van een tijdelijke uitbouw 
(maximaal 10 jaar) - Smidsweg 20a in 
Westmaas. (Z/22/175230)

Zuid-Beijerland

10-01-2023 Het verplanten, kappen en herplanten 
van diverse bomen - Gravin Sabinastraat, 
Marijkelaan in Zuid-Beijerland. (Z/22/179793)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Piershil

12-01-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een lampionnenoptocht in Piershil op 27 januari 
2023 van 19.00 tot 20.30 uur met als start en 
finish Voorstraat 20 in Piershil.  

Beslistermijn verlengen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

10-01-2023 Het bouwen van een bedrijfsloods - 
Industrieweg in 's-Gravendeel. De beslistermijn 
wordt met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 
2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 28-02-2023. (Z/22/174248)

Klaaswaal

09-01-2023 Het aanleggen van een tijdelijke bouwweg 
- tussen de Oud-Cromstrijensedijk en de 
Kreupeleweg in Klaaswaal. De beslistermijn 
wordt met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 
2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 04-03-2023. (Z/22/172695)

Zuid-Beijerland

10-01-2023 Het plaatsen van een beschoeiing - Noorddijk 
49 in Zuid-Beijerland. De beslistermijn wordt 
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 
van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 26-02-2023. (Z/22/176532)

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

09-01-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudend materiaal - Anjerstraat 22 in 
's-Gravendeel. (Z/23/182874)

Numansdorp

11-01-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Nassaustraat 56 
in Numansdorp. (Z/23/183073)

Oud-Beijerland

10-01-2023 Het slopen van panden - Langeweg 12 in  
Oud-Beijerland. (Z/23/182917)

Westmaas

11-01-2023 Het slopen van een woonhuis - Munnikenweg 8 
in Westmaas. (Z/23/183108)

Bekendmaking vastgesteld besluit

Het college van B&W heeft op 3 oktober 2022 bijgaand besluit vastgesteld.
• Uitvoeringsregels subsidiebekostiging peuteropvang Hoeksche Waard 2023;

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

Bekendmaking vastgestelde besluiten

De raad heeft op 11 oktober 2022 bijgaande besluiten genomen.
• Besluit adviesrecht en participatie;
• Besluit delegatie;
• Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit;
• Verordening erfgoed;
• Verordening planschade;

Het college van B&W heeft op 13 december 2022 bijgaand besluit genomen.

• Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Hoeksche Waard 2023;

Bovengenoemden besluiten zijn te raadplegen via de website www.gemeentehw.nl. Op 
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicatie.

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Mijlweg 7

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op vrijdag 23 december een 
melding in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer 
heeft ontvangen. Het gaat over het (ver)plaatsen van 2 
stikstof opslagtanks aan de Mijlweg 7 in ‘s-Gravendeel. 

Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-22-419849.

Meer informatie? 
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid via het telefoonnummer 078 - 770 85 85. 
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking 
uitsluitend een informatief karakter heeft.

‘s-Gravendeel 



Realisatie gehandicaptenparkeerplaats aan de Scholekster

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard maakt bekend dat zij hebben 
besloten: 
• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Scholekster 

tegenover huisnummer 23 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.

Realisatie gehandicaptenparkeerplaats aan de Dotter

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard maakt bekend dat zij hebben 
besloten: 
• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Dotter 19 in 

Puttershoek. 

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.

Oud-Beijerland 

Puttershoek  

Nieuws uit de gemeenteraad

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer J. van der Heydenstraat 19

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

ondergrondse tank van 50 m3 en de aflevering daarvan 
aan motorvoertuigen. Deze melding is afgehandeld 
onder zaaknummer Z-22-418054.

Meer informatie? 
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid via het telefoonnummer 078 - 770 85 85. De 
directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking 
uitsluitend een informatief karakter heeft.

Kennisgeving besluit ontheffing geluid

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op woensdag 11 januari een ontheffing 
geluidshinder verleend in verband met 
wegwerkzaamheden ter hoogte van de kruising N217 
met de Vrouwe Huisjesweg in Mijnsheerenland. De 
werkzaamheden bestaan uit het nemen van 
verkeersmaatregelen, zaag-, asfalt- en 
markeringswerkzaamheden voor het realiseren van 2 
bushaltes en een voetgangersoversteek met benodigde 
aanpassingen aan de verkeersregelinstallatie waarvoor 
nieuwe boringen worden verricht en diverse kabels en 
leidingen worden aangelegd. De ontheffing is verleend 
op basis van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening 2020. 

De ontheffing is geldig in de periode:
• van woensdag 25 t/m donderdag 26 januari 2023 van 

20.00 tot 6.00 uur.

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Is onze beslissing niet duidelijk of bent u het er niet mee 
eens? Of heeft u informatie waar wij geen rekening mee 

hebben gehouden? Neem dan contact op met de 
gemeente via telefoonnummer 088 - 647 36 47.  

Bent u het nog niet eens met deze beslissing? Dan kunt u 
binnen 6 weken te rekenen vanaf de dag nadat het 
besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Dit 
doet u door een brief te sturen aan: Het college van B&W 
van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA 
Oud-Beijerland.

Zo schrijft u een bezwaarschrift
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 e-mailadres en telefoonnummer. Aan het behandelen 
van uw bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Dit besluit blijft geldig als u bezwaar maakt
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.

Numansdorp 

Mijnsheerenland 

Wat vindt de gemeenteraad van de plannen van het college? 

Kijk dinsdag 24 januari mee!

Hoe oordeelt de raad over de verordening Participatie? 
Of over de verordening voor noodsteun aan verenigingen 
en stichtingen vanwege de energiecrisis? Dinsdagavond 

24 januari oordeelt de raad over onder andere deze 
onderwerpen. Welkom!

Bijeenkomst Fysieke leefomgeving, 
Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare 
Ruimte
Tijdens deze bijeenkomst oordeelt de raad over de 
bestemmingsplannen Laan van Heemstede in 
Puttershoek en Land van Essche III in Strijen en over het 
ontwikkelbeeld Numansdorp.



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

Bijeenkomst Sociale leefomgeving, 
Bestuur, Veiligheid en Middelen
De raad oordeelt tijdens deze bijeenkomst onder andere 
over de verordening Participatie, de Wegsleepverorde-
ning en de verordening voor noodsteun aan verenigingen 
en stichtingen vanwege de energiecrisis.

Noodsteun voor verenigingen en stichtingen
Vanwege de gestegen energietarieven kunnen sommige 
verenigingen en stichtingen in de financiële problemen 
komen. Het kabinet stelt voorlopig geen extra 
ondersteuning ter beschikking voor amateur sport- en 
cultuurverenigingen. Daarom wil de gemeente met deze 
noodsteun hen een helpende hand bieden bij acute 
situaties in 2023. 

Vergaderingen bijwonen? Welkom!
Volg de vergaderingen op dinsdagavond 24 januari vanaf 
de publieke tribune. De vergaderingen zijn in het 
gemeentehuis in Oud-Beijerland aan de W. van Vlietstraat 
6 en starten om 19.30 uur. U kunt de vergaderingen ook 
live online volgen via www.gemeentehw.nl/live. 

Wat staat er nog meer op de agenda’s?
De gehele agenda’s en stukken voor deze vergaderingen 
vindt u op www.gemeentehw.nl/overzicht. Klik op de 
datum 24 januari.

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


