
Nieuws uit de gemeente
Week 5 |  1 februari 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)

  Communicatieadviseur
 (24-36 uur)

 Corporate recruiter/
specialist werving 
& selectie 

 (36 uur)

  Klantmanager Inkomen
 (28-32 uur)

  Medewerker groen 
begraafplaatsen

 (36 uur)

 Projectleider 
Dienstverlening

 (32-36 uur)

  Senior adviseur Opvoeden 
& Opgroeien – aandachts-
gebied Jeugdhulp

 (32-36 uur)

  Senior fi nancieel adviseur 
– aandachtsgebied fi scaal

 (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)

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?

Wat maakt Hoeksche Waard dé gemeente om burgemeester van te willen zijn? Denk met ons mee!

Onlangs hebben wij laten weten dat gemeente Hoeksche Waard gestart is met de 

zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Om de burgemeester te kunnen vinden die 

bij onze gemeente past, hebben wij uw hulp nodig. 

Uw reactie is ons meer dan waard 

Wij willen mensen die geïnteresseerd zijn om onze burgemeester te worden, laten 

zien waarom Hoeksche Waard dé gemeente is om voor te werken. Wilt u meedenken? 

Beantwoord dan onderstaande vragen. Reageren kan per brief of via het 

contactformulier op onze website tot donderdag 9 februari. We kijken uit naar uw 

inbreng! 

1.  Wat maakt Hoeksche Waard dé gemeente om burgemeester van te willen zijn? 

2.  Wat wilt u verder meegeven in onze zoektocht naar de nieuwe burgemeester? 

De gemeenteraad Hoeksche Waard neemt uw reactie graag mee. Op donderdag 23 

maart stelt de raad de zogeheten profi elschets vast. Hierin omschrijft de raad welke 
persoon bij onze gemeente past. 

Schrijf ons

Gemeente Hoeksche Waard

T.a.v. de griffi  e 
Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

Het contactformulier op de website is te vinden via 

www.gemeentehw.nl/gemeenteraad. 

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard? 



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 alvast in het kort het verhaal van Duurzame Doeners Esther en 

Marco. Zij hebben in 2016 een dijkwoning midden in de polders van Strijen gekocht 

en zijn deze stap voor stap aan het verbeteren. Wilt u het hele verhaal lezen?

Kijk 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.

Renovatie Heinenoordtunnel (A29) van start, beginnend met afsluitingen in februari

Rijkswaterstaat renoveert in 2023 en 2024 de Heinenoordtunnel. De tunnel is 

daarvoor regelmatig afgesloten. Na 2 jaar van voorbereidende werkzaamheden gaat 

de renovatie - volgens planning - in februari beginnen. De tunnel is deze maand dan 3 

keer een nacht en ieder weekend afgesloten in 1 rijrichting. Daarna zijn er iedere 

maand nacht- en weekendafsluitingen. Eind april, begin mei en in augustus 2023 is de 

tunnel voor langere tijd, en ook op doordeweekse dagen, in beide richtingen dicht. De 

renovatie duurt tot eind 2024.

Na bijna 60 jaar tijd voor een grondige renovatie

Irene Schnieders, projectmanager bij Rijkswaterstaat: “De tunnel is in 1969 geopend 

en is aan het einde van zijn technische levensduur. Na bijna 60 jaar is het tijd voor een 

grondige renovatie. We vervangen onder andere alle tunnel technische installaties en 

systemen die nodig zijn om de tunnel te bedienen, besturen en bewaken. Dan moet je 

denken aan ventilatoren, camera’s, luidsprekers en aan meer dan 150 kilometer aan 

kabels. Verder renoveren we de constructie en komt er een middentunnelkanaal, dat 

is een afgesloten vluchtgang tussen de 2 tunnelbuizen.” 

Afsluitingen in februari

De tunnel is afgesloten van:

• woensdag 1 februari 22.00 uur tot donderdag 2 februari 5.00 uur richting 

Rotterdam 

• vrijdag 3 februari 22.00 uur tot maandag 6 februari 5.00 uur richting Rotterdam

• vrijdag 10 februari 22.00 uur tot maandag 13 februari 5.00 uur richting Rotterdam

• woensdag 15 februari 22.00 uur tot donderdag 16 februari 5.00 uur richting 

Rotterdam

• donderdag 16 februari 22.00 uur tot vrijdag 17 februari 5.00 uur richting Bergen op 

Zoom 

• vrijdag 17 februari 22.00 uur tot maandag 20 februari 5.00 uur richting Bergen op 

Zoom

• vrijdag 24 februari 22.00 uur tot dinsdag 28 februari 5.00 uur richting Rotterdam

Let op: van vrijdag 10 februari 7.00 uur tot dinsdag 14 februari 17.00 uur is het 

fi etspad aan de kant van Barendrecht (langs het dienstgebouw) deels afgesloten. 

De fi etsbuis van de Tweede Heinenoordtunnel is open.
 Alle afsluitingen in 2023 voor het wegverkeer staan op 

www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel. 

Omleidingen voor wegverkeer

• Bij afsluitingen in de rijrichting Rotterdam (van zuid naar noord) wordt doorgaand 

verkeer omgeleid via de A16/A17 en A15. Verkeer van de Hoeksche Waard via de 

A16 en N217.

• Bij afsluitingen in de rijrichting Bergen op Zoom (van noord naar zuid) wordt 

doorgaand verkeer omgeleid via A15 en de A16/A17. Verkeer naar de Hoeksche 

Waard via de N217. Verkeer naar Goeree-Overfl akkee wordt omgeleid via de A15 en 
de N57.

Omleidingen (brom)fi etsers
• Bij afsluitingen van het fi etspad aan de kant van Barendrecht is de omleiding voor 

fi etsers van/naar Hoeksche Waard via de Achterzeedijk. Borden geven de omleiding 
aan.

Extra reistijd, overtocht ponten voor (brom)fi etsers gratis 
Tijdens de afsluitingen moet het wegverkeer rekening houden met extra reistijd. 

GGD Zuid-Holland Zuid start met 
HPV-vaccinatie 18 t/m 26-jarigen

Maandag 30 januari is GGD Zuid-Holland Zuid gestart met vaccineren tegen humaan 

papillomavirus (HPV) bij mannen en vrouwen geboren tussen 1 januari 1996 en 31 

december 2003. Een HPV-vaccinatie biedt bescherming tegen 6 soorten kanker. De 

HPV-vaccinatie inhaalcampagne is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma en in 

2023 gratis voor deze doelgroep. 

Met één vaccin beschermd tegen 6 soorten kanker

Ieder jaar krijgen naar schatting 1.100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV. 

Het HPV-vaccin beschermt tegen baarmoederhalskanker, kanker aan mond- en 

keelholte, de vagina, schaamlippen, de anus en de penis. Door de vaccinatie 

beschermen mensen zichzelf én anderen tegen HPV. De vaccinatie biedt geen 100% 

bescherming, maar de kans op kanker door HPV wordt wel veel kleiner.

Voor wie is de prik?

Iedereen die is geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003. Het gaat hierbij 

om mannen die nog niet eerder zijn uitgenodigd en vrouwen die na een vorige 

uitnodiging niet of deels zijn gevaccineerd.

Gratis de eerste vaccinatie plannen voor 1 juli

Voor een goede bescherming zijn 2 vaccinaties nodig met een tussenperiode van 

een half jaar. Het is daarom belangrijk dat de eerste vaccinatie vóór 1 juli 2023 wordt 

gepland. Dan kan ook de tweede vaccinatie kosteloos worden gehaald. Als de eerste 

vaccinatie na 1 juli 2023 wordt gehaald, zijn de kosten voor de tweede vaccinatie € 

150,00.

Afspraak maken

Jongvolwassenen die geboren zijn tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003 en 

die zich tegen HPV willen beschermen, ontvangen in januari een uitnodigingsbrief. 

Via de website www.hpvafspraak.nl of telefonisch via 0800 – 1608 kunnen zij een 

afspraak plannen. Dit kan op één van 3 vaccinatielocaties van GGD Zuid-Holland Zuid 

in Dordrecht, Gorinchem of Oud-Beijerland.

Als er een voorkeur is om de HPV-vaccinatie te halen op een specifi eke locatie, kan 
men zoeken op verschillende datums of dit telefonisch aangeven. Niet alle 

vaccinatielocaties zijn elke dag geopend.

D

nu zonnepanelen waar we stroom mee 

'Stapje voor 
stapje bereik je 

ook je doel'

ESTHER & MARCO

UIT STRIJEN

Lees het hele gesprek 

en bekijk de video op: 

www.gemeentehw.nl/

duurzamedoeners



Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Donderdag 16 februari informatieavond proefopstelling centrale as Numansdorp

Vanaf maandag 6 maart zijn er verschillende verkeersmaatregelen te vinden op de 

Rijksstraatweg en Burgemeester de Zeeuwstraat in Numansdorp. Deze staan er 4 

weken en dienen als proef. Tijdens een informatieavond op donderdag 16 februari 

leggen wij onder andere graag uit wat deze maatregelen inhouden en waarom we voor 

deze maatregelen kozen. 

De centrale as bestaat uit de aaneengesloten wegen (van noord naar zuid): 

Rijksstraatweg, Burgemeester de Zeeuwstraat en Voorstraat. 4 weken lang zijn 

verschillende maatregelen aangebracht. Dit noemen wij een proefopstelling. Tijdens 

deze 4 weken geldt een lagere maximumsnelheid en zijn er wegversmallingen en 

verkeerslichten. Voor, tijdens en na deze proefopstelling doen wij tellingen van het 

verkeer, zodat we kunnen zien wat het effect is. Op die manier kunnen we verschillende 
maatregelen met elkaar vergelijken. 

Niet alle maatregelen die denkbaar zijn, nemen we mee in de proefopstelling. De 

uiteindelijke keuze voor de definitieve maatregelen die we willen gaan toepassen, en 
daarmee de centrale as herinrichten, maken we op een later moment. Dit doen we op 

basis van onder andere de uitkomsten van de proefopstelling. 

Enquête 

Tijdens en/of na de proefopstelling vragen wij inwoners en omwonenden een enquête 

in te vullen. In deze enquête vragen wij onder andere naar uw ervaringen met deze 

proefopstelling. Deze enquête wordt steekproefsgewijs gehouden. 

Waarom doen wij deze proef?

In Numansdorp is de centrale as een veelgebruikte in- en uitvalsweg. De verkeersdruk 

op de wegen van de centrale as leidt tot klachten over overlast van geluid, 

luchtkwaliteit, trillingen en een gevoel van onveiligheid bij aanwonenden, fietsers en 
voetgangers. Daarom gaan wij aan de slag om de leefbaarheid bij en veiligheid van de 

centrale as te verbeteren. Leden van de werkgroep centrale as (omwonenden) en 

vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging zijn betrokken bij dit project. We 

spreken hen regelmatig over de aanpak, uitvoering en planning.

Inloopavond

Op donderdag 16 februari organiseren we een inloopavond voor alle inwoners van 

Numansdorp. Tijdens deze avond laten wij zien hoe de proefopstelling eruit ziet. 

Daarnaast geven wij informatie over het project en horen wij graag van de aanwezigen 

hun mening en eventuele suggesties. De inloopavond is in het Numans-Dorps-huis en 

duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Er is geen plenair deel. U kunt zelf bepalen hoe laat u 

komt. Verschillende collega’s zijn aanwezig om u meer te vertellen over het project en 

uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom.

Kunt u niet komen? 

Wij geven alle inwoners van Numansdorp de mogelijkheid om op de proefopstelling te 

reageren via een digitaal reactieformulier. Dit kan vanaf maandag 20 februari. U vindt 

alle informatie op www.gemeentehw.nl/centraleasnumansdorp. 

Numansdorp 

In de nachten en weekenden varieert dat van 15 tot 45 minuten. Bij afsluitingen op 

doordeweekse dagen kan deze in de spits oplopen tot een uur. 

 

De fiets is op korte afstanden een goed alternatief voor de auto. Tijdens de 
afsluitingen van de Heinenoordtunnel is de overtocht bij de veerponten Rhoonsveer 

(tussen Oud-Beijerland en Rhoon) en Puttershoek (tussen Puttershoek en Zwijndrecht) 

gratis voor (brom)fietsers en voetgangers. En bij het veer tussen Nieuw-Beijerland 
- Hekelingen is de overtocht ook gratis voor (brom)fietsers, scooters en motoren en 
hun bijrijders.

 

Kiltunnel tolvrij 

Zolang de Heinenoordtunnel is afgesloten, geldt voor het verkeer in de afgesloten 

rijrichting dat de Kiltunnel in die rijrichtingtolvrij is.

 

Hinder beperken en files vermijden
Om de hinder te kunnen beperken treft Rijkwaterstaat maatregelen. “Bij maatregelen 

moet je denken aan werken in perioden met het minste verkeer op de weg, dat wil 

zeggen nachten, weekenden en vakanties. Maar ook aan aanpassingen van bestaande 

wegen om de doorstroming op gang te houden, het in stand houden en extra inzet 

van het openbaar vervoer en stimuleren van fietsen op korte afstanden, en uiteraard 
communicatie, ook voor het internationale wegverkeer” aldus Daisy Hofmans, 

omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. “Daarnaast is het advies om files te vermijden 
door de reis uit te stellen als het 

kan, niet te reizen als het niet per 

se hoeft of als het mogelijk is thuis 

te werken. En dan vooral bij de 

afsluitingen op werkdagen en in 

beide richtingen.”

 

Openbaar vervoer 

Door het in stand houden van het 

openbaar vervoer is de bus ook 

een goed alternatief voor de auto. 

Als de tunnel in de A29 dicht is, 

gaan de lijnbussen door de naastgelegen Tweede Heinenoordtunnel. Tijdens 

langdurige afsluitingen in beide rijrichting, in mei en augustus, komen tussen 

busstation Heinenoord en de stations Rotterdam-Zuid, Lombardijen en Barendrecht 

directe verbindingen (pendelbussen). De dienstregeling en het actietarief voor de 

pendelbussen is te zijner tijd te raadplegen via de website van Connexxion en via 

9292.

 

(Brom)fietsers
(Brom)fietsers ondervinden zeer beperkt hinder. De buis voor fietsers van de Tweede 
Heinenoordtunnel blijft open. Om drukte op de omleidingsroutes en op de lokale 

wegen in de Hoeksche Waard te beperken wordt fietsen extra gestimuleerd. Er komen 
probeeracties voor de elektrische fiets, kortingsacties en een leuke app met 
fietschallenges via Ways2Go. Door deze acties, gratis overtochten bij de veerponten 
voor fietsers en het ophogen van de frequentie en vergroten van de capaciteit van de 
pont Rhoonsveer en het veer bij Puttershoek tijdens de afsluitingen in de meivakantie 

en augustus, wordt fietsen extra aantrekkelijk. 
 

Ondersteuning voor bedrijven

Zuid-Holland Bereikbaar en het Brabants Mobiliteitsnetwerk zijn door Rijkswaterstaat 

ingezet om samen met bedrijven en instellingen te kijken wat zij kunnen doen en wat 

nodig is om de hinder voor hun bedrijfsvoering, werknemers en/of bezoekers te 

beperken. Meer informatie staat op de website 

www.samenbereikbaar.nl/gebieden/hoeksche-waard. 

Meer informatie 

Meer informatie over de planning van de werkzaamheden en de renovatie van de 

Heinenoordtunnel is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel. 

Daar vindt u ook informatie over de maatregelen die Rijkswaterstaat treft om de 

hinder te beperken en wat u kunt doen om files te vermijden en zo de hinder voor 
uzelf én anderen te beperken.

 

U kunt zich via de website ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief waarin we u op 

de hoogte houden van werkzaamheden. Kijk voor alle routeinformatie op 

www.rwsverkeersinfo.nl of www.vananaarbeter.nl.

Vlaggen halfstok en kransleggingen om 70 jaar Watersnoodramp te herdenken

Vandaag, woensdag 1 februari 2023 is het 70 jaar geleden dat de Hoeksche Waard 

zwaar getroffen werd door het binnenstromende water. Bij de gemeentehuizen in 
Maasdam en Oud-Beijerland hangen de vlaggen halfstok, ter nagedachtenis aan de 

slachtoffers van de Watersnoodramp in 1953. 139 eilandbewoners kwamen daarbij 
om. Huizen en boerderijen werden verwoest en duizenden dieren verdronken.

Kransleggingen in 5 dorpen

Er zijn vandaag herdenkingen in Strijen, Piershil, Numansdorp, Heinenoord en 

‘s-Gravendeel. Burgemeester Aptroot en de wethouders leggen namens het 

gemeentebestuur een krans. Bij alle kransleggingen zijn ook bestuurders van 

waterschap Hollandse Delta aanwezig. Zij leggen namens het waterschap een krans.

 

Herdenkingsactiviteiten

Ook de komende weken zijn er in verschillende dorpen activiteiten om de 

Watersnoodramp te herdenken. Meer informatie en een handig overzichtskaartje 

vindt u op www.gemeentehw.nl/herdenkingwatersnoodramp.



Vaccineren tegen corona nu ook in Strijen

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd tegen corona? GGD Zuid-Holland Zuid 

heeft nu ook een tijdelijke vaccinatielocatie geopend in Dorpshuis Streona in Strijen. U 

kunt hier elke maandag- en dinsdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur terecht voor een 

coronavaccinatie. U kunt zonder afspraak langskomen en de vaccinatie is gratis. Behalve 

in Streona bent u op woensdag of donderdag nog steeds van harte welkom om u te 

laten vaccineren in het gemeentehuis van Oud-Beijerland. Let op: de priktijden in het 

gemeentehuis in Oud-Beijerland zijn gewijzigd van de middag naar de ochtend.

Strijen 

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd?

Legitimatie
Neem een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee.

Prikken in de buurt
30 jan t/m 4 feb

U kunt zonder afspraak terecht voor uw vaccinatie op onderstaande
vaccinatieplekken. Vaccinatie tegen corona is gratis.

Week
5

Kinderen
Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij de
vaste vaccinatielocatie.

Meer informatie over corona
Wilt u meer informatie over de vaccinatie tegen corona? Kom dan gerust om
uw vragen te stellen. U kiest zelf of u de vaccinatie wilt.

Vaccineren
Oekraïense vluchtelingen die hier verblijven zijn ook van harte welkom om
zich gratis te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Numansdorp 

Wist u dat er een digitale nieuwsbrief voor Numansdorp is? Via de nieuwsbrief kunnen 

wij u snel informeren over projecten en ontwikkelingen in Numansdorp. Het dorp is 

namelijk volop in beweging! Wilt u op de hoogte worden gehouden van gemeentelijk 

nieuws over projecten in Numansdorp? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief 

Numansdorp op www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven.

Verlenging afsluiting Het Weegje in Puttershoek

In verband met het aanleggen van een nieuwe weg, de Kristalweg, is Het Weegje in 

Puttershoek tot en met half februari afgesloten voor het verkeer. Deze afsluiting wordt 

verlengd tot in ieder geval oktober 2023. Er wordt namelijk ook nog een tunnel onder 

de Kristalweg aangelegd. Als alles voorspoedig verloopt, dan is de tunnel in oktober 

klaar. Dit is onder andere afhankelijk van de zetting van de voorbelasting, vergunningen 

en de algehele voortgang van de werkzaamheden. Als de tunnel in oktober nog niet 

klaar is, dan wordt de afronding – rekening houdend met de winterperiode – verwacht 

in het voorjaar van 2024.

Puttershoek 



Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen
De stukken kunnen op verzoek per e-mail naar u worden 

verzonden. Voor meer informatie kunt u, tenzij anders 

vermeld, contact opnemen met gemeente Hoeksche 

Waard via telefoonnummer 14 0186. 

Meer informatie vindt u op www.gemeentehw.nl en op 

ww.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze laatstgenoemde 

website kunt u zich abonneren op de digitale verzending 

van de bekendmakingen en besluiten uit een zelf aangege-

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

app downloaden.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

24-01-2023 Het uitbreiden van de woning - Irisstraat 22 in 
's-Gravendeel. (Z/23/185177)

Mijnsheerenland

24-01-2023 Het verbreden naar de oprit door extra 
'inritbanden' - Laan van Moerkerken 16 in 
Mijnsheerenland. (Z/23/185191)

Nieuw-Beijerland

24-01-2023 Het plaatsen van een carport - Nijverheidstraat 
6 in Nieuw-Beijerland. (Z/23/185188)

Numansdorp

25-01-2023 Het vergroten van de dakkapel - Pauwstraat 23 
in Numansdorp. (Z/23/185320)

25-01-2023 Het vergroten van de dakkapel - Pauwstraat 25 
in Numansdorp. (Z/23/185317)

Oud-Beijerland

26-01-2023 Het legaliseren van een uitbouw -  
Oost-Voorstraat 74 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/185400)

Puttershoek

24-01-2023 Het plaatsen van een extern rookkanaal voor 
pelletkachel - Paltrok 19 in Puttershoek. 
(Z/23/185157)

Strijen

25-01-2023 Het uitbreiden van de woning - Buitendijk 16 in 
Strijensas. (Z/23/185315)

26-01-2023 Het aanleggen van padelbanen - Sportlaan 22 in 
Strijen. (Z/23/185341)

Zuid-Beijerland

25-01-2023 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning - Asterstraat 49 in  
Zuid-Beijerland. (Z/23/185276)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Nieuw-Beijerland

23-01-2023 Het vergroten van het hoofdgebouw 
- Kerkstraat 35 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/177900)

Oud-Beijerland

23-01-2023 Het verbreden van een in- en uitrit - Kievit 4 in 
Oud-Beijerland. (Z/23/182375)

25-01-2023 Het doorbreken van de draagmuur - Roodpad 4 
in Oud-Beijerland. (Z/23/183324)

26-01-2023 Het plaatsen van een dakopbouw - Sportlaan 30 
in Oud-Beijerland. (Z/22/174898)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

26-01-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een lampionnenoptocht in 's-Gravendeel op 4 
februari 2023 vanaf 19.30 tot 21.30 uur met als 
start de Kop van de Kreek in 's-Gravendeel.  

27-01-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een schuurfeest ten behoeve van Stichting 
Agrihut op 11 februari 2023 van 16.00 tot 23.00 
uur aan de Boomdijk 1 in ’s-Gravendeel.

Beslistermijn verlengen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

23-01-2023 Het bouwen van een bedrijfsloods - Smitsweg 
3 in Klaaswaal. De beslistermijn wordt met 6 
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
06-03-2023. (Z/22/177144)

25-01-2023 Het realiseren van een nieuwe in- en uitrit - 
Industrieweg 14 Klaaswaal. De beslistermijn 
wordt met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 
2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 17-03-2023. (Z/22/177537)

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

27-01-2023 Een ontheffing artikel 35 voor het schenken 
van zwak alcoholische dranken tijdens het 
schuurfeest Agrihut op 11 februari 2023 van 
16.00 tot 22.30 uur aan de Boomdijk 1 in 
’s-Gravendeel.

Overzicht collectes

Datum collecte Naam organisatie

Hoeksche Waard

06-02-2023 t/m 
11-02-2023

Stichting Hartekind in alle dorpen van 
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

’s-Gravendeel

20-01-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Maasdamseweg 
18 in 's-Gravendeel. (Z/23/184703)

Puttershoek

26-01-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Pieter 
Boelenstraat 6 in Puttershoek. (Z/23/185412)

Naamgeving openbare ruimte (straatnamen)

In Goudwaard is een nieuw bestemmingsplan 

vastgesteld. Het project betreft het bouwen van 20 

woningen. Hiervoor is een extra straatnaam nodig. Het 

college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft 

besloten de volgende straatnaam aan dit plan toe te 

kennen:

Datum besluit Woonplaats Naamgeving

27-01-2023 Goudswaard Rietgors

Realisatie gehandicaptenparkeerplaats voor de ingang van gebouw Rietakker

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

besloten: 

• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor de ingang van 

gebouw Rietakker 12-36 in Goudswaard. 

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.

Goudswaard

Rectificatie ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidzijdsedijk 30-32 Nieuw-Beijerland’

Op woensdag 25 januari 2023 maakten wij bekend dat 

ontwerp bestemmingsplan ‘Zuidzijdsedijk 30-32 Nieuw-

Beijerland’ ter inzage ligt. Dit ontwerp bestemmingsplan 

stond niet op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Om 

die reden leggen wij het plan opnieuw ter inzage.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan

Het perceel aan de Zuidzijdsedijk 30-32 in Nieuw-

Beijerland heeft een bedrijfsbestemming. Dit wordt 

veranderd in een woonbestemming.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidzijdsedijk 30-32 

Nieuw-Beijerland’ en alle bijlagen liggen met ingang van 

donderdag 2 februari tot en met woensdag 15 maart 

2023 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de 

Nieuw-Beijerland



Vastgesteld wijzigingsplan ‘Langeweg 55 Oud-Beijerland’

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

stelde op 5 januari 2023 het wijzigingsplan ‘Langeweg 55 

Oud-Beijerland’ ongewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 

De agrarische bestemming wordt gewijzigd in een 

bedrijfsbestemming voor een mechanisatiebedrijf.

Het ontwerp wijzigingsplan lag ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 24 

november 2022 tot en met woensdag 4 januari 2023 ter 

inzage. Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen 

indienen. Wij ontvingen geen zienswijzen. 

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit, het wijzigingsplan ‘Langeweg 55 

Oud-Beijerland’ en alle bijlagen liggen met ingang van 

donderdag 2 februari tot en met woensdag 15 maart 

2023 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de 

website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: 

NL.IMRO.1963.WPLangew55OBL22-VG01). 

Wilt u de stukken in het gemeentehuis of servicepunt 

inzien? Maak dan een afspraak met R. Muller via 

telefoonnummer 088 - 647 11 19. 

Beroep indienen

Tegen het besluit van het college van B&W om het 

wijzigingsplan vast te stellen staat rechtstreeks beroep 

open bij de Raad van State. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 2 

februari tot en met woensdag 15 maart 2023 beroep 

indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende deze 

termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij: 

1.  tijdig een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan 

indiende;

2.  kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is 

geweest om een zienswijze tegen het ontwerp 

wijzigingsplan in te dienen;

3.  bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn 

aangebracht bij het vaststellen van het wijzigingsplan.

In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende 

gegevens vermelden:

• de naam en adres van de indiener;

• de datum waarop u de brief verzendt (de dagtekening); 

• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep 

is gericht; 

• een kopie van het besluit; 

• de reden waarom u in beroep gaat;

• een ondertekening met naam en handtekening. 

Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, 

Afdeling Bestuursrechtspraak, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden 

van het wijzigingsplan via een voorlopige voorziening

Het wijzigingsplan treedt een dag nadat de 

beroepstermijn is verstreken in werking. Om te 

voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kunt 

u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer er gedurende de beroepstermijn een verzoek 

om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter 

van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, schort de werking van het wijzigingsplan op totdat 

op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?

Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan 

contact op met R. Muller via telefoonnummer 

088 - 647 11 19 of via e-mail ro@gemeentehw.nl.

Nieuw-Beijerland

Realisatie gehandicaptenparkeerplaats aan de Burgemeester de Zeeuwstraat

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

besloten: 

• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de 

Burgemeester de Zeeuwstraat 5 in Numansdorp. 

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.

Ontwerpbestemmingsplan ‘woningbouw Oud Piershilseweg Piershil’

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan 

‘Woningbouw Oud Piershilseweg Piershil’ voor het 

perceel kadastraal bekend gemeente Piershil sectie en 

nummer C 1407 met bijbehorende stukken ter inzage 

legt. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 

Initiatiefnemer heeft het voornemen om op de hoek van 

de Oud Piershilseweg en het Buitenom een woningbouw-

ontwikkeling van 13 schuurwoningen mogelijk te maken. 

Het betreffen 4 goedkope en 9 middeldure koopwonin-

gen. Deze woningen vormen de entree van het dorp 

Piershil vanaf Buitenom en voegen zich in de reeks van 

besloten erven langs het historische lint. 

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (Wet 

geluidhinder)

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op 

de gevels van de geplande woningen niet voldoet aan de 

grenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De 

overschrijding wordt veroorzaakt door het wegverkeer 

afkomstig van het Buitenom en de Oud Piershilseweg in 

Piershil. Het college van B&W heeft het voornemen om 

hiervoor een hogere waarde geluid van 53 dB voor 7 

rijwoningen en 51 dB voor 6 appartementen vast te 

stellen.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Oud 

Piershilseweg Piershil’, het ontwerpbesluit hogere 

waarden (Wet geluidhinder) en alle bijlagen liggen met 

ingang van donderdag 2 februari tot en met woensdag 15 

maart 2023 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de 

website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: 

NL.IMRO.1963.WoOudPiershilseweg-ON01). 

Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak dan 

een afspraak met S. Voskamp via telefoonnummer 088 - 

647 14 75. 

Indienen zienswijzen

Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 

indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 

liggen. U kunt uw zienswijze tegen het ontwerp 

bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere 

waarden digitaal indienen via het daarvoor bestemde 

webformulier. U vindt het webformulier op onze website 

www.gemeentehw.nl onder regelen & informatie, 

gemeentelijke organisatie. Hiervoor moet u inloggen met 

DigiD. Het indienen van een zienswijze per email is niet 

mogelijk. 

U kunt uw zienswijze ook met een brief bij ons indienen. U 

kunt uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 

richten aan:

Gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard

Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland

onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan woningbouw Oud-Piershilseweg 

Piershil’.

Uw zienswijze tegen het ontwerp besluit hogere waarden 

kunt u indienen bij:

College van B&W van gemeente Hoeksche Waard

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland

onder vermelding van ‘zienswijze besluit hogere waarden 

bestemmingsplan woningbouw Oud-Piershilseweg 

Piershil’.

Numansdorp 

Piershil 

website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: 

NL.IMRO.1963.BPZuidzijdsd30NB23-ON01). 

Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? 

Maak dan een afspraak met R. Muller via telefoonnummer 

088 - 647 11 19. 

Indienen zienswijzen

Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 

indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 

liggen. U kunt uw zienswijze tegen het ontwerp 

bestemmingsplan digitaal indienen via het daarvoor 

bestemde webformulier. U vindt het webformulier op 

onze website www.gemeentehw.nl onder regelen & 

informatie, gemeentelijke organisatie. Hiervoor moet u 

inloggen met DigiD. Het indienen van een zienswijze per 

e-mail is niet mogelijk. 

U kunt uw zienswijze ook met een brief bij ons indienen. 

U kunt uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 

richten aan:

Gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan ‘Zuidzijdsedijk 30-32 Nieuw-Beijerland’.

Vragen?

Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen?

Of heeft u vragen? Neem dan contact op met R. Muller 

via telefoonnummer 088 - 647 11 19 of via e-mail 

ro@gemeentehw.nl.



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

Uw zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning 

kunt u indienen bij:

College van B&W van gemeente Hoeksche Waard

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland

onder vermelding van ‘ontwerp omgevingsvergunning 

bestemmingsplan woningbouw Oud-Piershilseweg 

Piershil’.

Anterieure overeenkomst

Voor dit plan sluiten wij een anterieure overeenkomst op 

grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. In de 

anterieure overeenkomst maken wij afspraken over het 

kostenverhaal en de locatie eisen.

Vragen?

Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? 

Of heeft u vragen? Neem dan contact op met 

S. Voskamp via telefoonnummer 088 - 747 14 75 of 

via e-mail ro@gemeentehw.nl.

Voorgenomen verkoop van gronden gelegen op de locatie Waterborg hoek Molendijk en 
Schouteneinde in Puttershoek
Aanleiding

Vanwege het gelijkheidsbeginsel - dat strekt tot het 

bieden van gelijke kansen - moet de overheid bij het 

voornemen tot verkoop van een schaarse onroerende 

zaak volgens de Hoge Raad via een selectieprocedure 

ruimte bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te 

dingen. Dit kan achterwege blijven als bij voorbaat 

vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat 

op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria 

slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor 

de aankoop. In dat geval moet het voornemen tot de 

een-op-een verkoop wel (gemotiveerd) bekend worden 

gemaakt. In deze bekendmaking doet gemeente 

Hoeksche Waard een beroep op de uitzonderingsregel en 

wordt gemotiveerd waarom het voornemen bestaat de 

gemeentelijke gronden binnen het project Prins 

Bernhardlaan/Arent van Lierstraat.

Project Waterborg hoek Molendijk/Schouteneinde

Het projectgebied Waterborg is gelegen op de hoek 

Molendijk/Schouteneinde in Puttershoek die grotendeels 

in eigendom zijn van DLBD Ontwikkeling B.V. Het project 

ziet op woningbouw. Naast het projectgebied heeft 

gemeente Hoeksche Waard het perceel kadastraal 

bekend als gemeente Puttershoek, sectie E, nummer 306 

(gedeeltelijk)in eigendom. 

Voornemen

Gemeente Hoeksche Waard heeft het voornemen om 

een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als 

gemeente Puttershoek, sectie E, nummer 306 

(gedeeltelijk), gelegen aan de Molendijk te verkopen aan 

DLBD Ontwikkeling B.V. De gemeente is faciliterend in 

deze ontwikkeling. Dat wil zeggen dat zij niet actief de 

grondexploitatie gaat voeren, maar bereid is deze 

gronden in haar bezit - die nodig zijn voor de 

planontwikkeling - te verkopen aan de initiatiefnemer.

Motivering grondverkoop

Het college van B&W is van mening dat slechts één 

serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop 

van de gemeentelijke projectgronden. De gemeente acht 

de voorgenomen één-op-één verkoop aan 

initiatiefnemer, zonder selectieprocedure, toelaatbaar 

om de volgende redenen:

• De koper/ ontwikkelaar heeft voor eigen rekening en 

risico een grondpositie binnen het plangebied;

• De koper/ontwikkelaar heeft voor eigen rekening en 

risico onderzoeken en plannen uitgewerkt om te 

komen tot een goede ruimtelijke ordening;

• De verkoop van de gronden maakt een goed ingepaste 

woningbouw mogelijk. De gronden van de gemeente 

zijn niet zelfstandig te ontwikkelen;

• Het plan waarvoor de verkoop noodzakelijk is, voorziet 

in een woningbehoefte;

• De verkoopprijs van de gronden is marktconform.

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 belanghebbende (te weten: 

een gekwalificeerde gegadigde partij die beschikt over 
de bovengenoemde potenties om het in hoofdlijnen 

geschetste project zelfstandig in ontwikkeling, realisatie 

en exploitatie te nemen), dan dient u dat kenbaar te 

maken binnen een termijn van 14 dagen na publicatie van 

deze bekendmaking. Deze termijn merken wij aan als 

vervaltermijn.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact 

op met R. van den Berg, projectleider Ruimtelijke 

Ontwikkeling via telefoonnummer 088 - 647 14 18.

Puttershoek 

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat besluit de gemeenteraad? 

Kijk dinsdagavond 7 februari mee!

Wat besluit de gemeenteraad Hoeksche Waard over het 

bestemmingsplan Laan van Essche III in Strijen? En stemt 

de raad in met de startnotitie Sport en Beweegnota? Dit 

en meer staat dinsdagavond 7 februari op de agenda van 

de raad. Kijkt u mee?

Stemt de raad in met de Participatieverordening 

Hoeksche Waard 2023?

Participatie betekent deelnemen en meedoen. De 

gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke partners direct 

betrokken worden bij projecten van de gemeente of dat 

u zelf initiatieven kunt uitvoeren. Hiervoor is in 2022 de 

Participatievisie vastgesteld. In deze visie staat welke 

doelen de gemeente in de toekomst wil bereiken en hoe 

deze doelen de samenwerking tussen de gemeente en 

de samenleving kunnen versterken. Tijdens deze 

vergadering besluit de raad over de 

Participatieverordening. Dit is een concrete uitwerking 

van de doelen uit de visie. De verordening omschrijft wat 

de algemene stappen van een participatietraject zijn, met 

ruimte voor maatwerk. 

Vergadering bijwonen? Welkom!

Volg de vergadering op dinsdag 7 februari vanaf de 

publieke tribune. De vergadering begint om 19.30 uur en 

vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in 

Oud-Beijerland aan de W. van Vlietstraat 6. U kunt de 

vergadering ook live online volgen via 

www.gemeentehw.nl/live.

De complete agenda en stukken vindt u op 

www.gemeentehw.nl/overzicht. Klik op datum 7 februari.


