
Nieuws uit de gemeente
Week 6 |  8 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!

  Medewerker 
kabinetszaken 

 (24-36 uur)

  Medewerker frontoffi  ce 
burgerzaken

 (36 uur)

  Administratief 
medewerker Wegen

 (24 uur)

  Beleidsmedewerker 
Verkeer

 (36 uur)

  2x 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 – 
aandachtsgebied 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?

Vanaf maandag 6 februari andere openingstijden vaccinatielocatie Strijen

Vanaf maandag 6 februari gelden er andere openingstijden voor de vaccinatielocatie 
in Dorpshuis Streona in Strijen. U kunt er op maandag- en dinsdagmorgen van 10.00 
tot 12.00 uur (zonder afspraak) terecht voor een gratis herhaalprik tegen corona.

Openingstijden gemeentehuis Oud-Beijerland

De openingstijden van de locatie in het gemeentehuis in Oud-Beijerland waren een 
week eerder al gewijzigd van de middag naar de ochtend. U bent hier van harte 
welkom op woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.00 uur.

Vaccineren in gemeentehuis stopt

Op donderdag 23 februari kunt u voor het laatst binnenlopen in het gemeentehuis in 
Oud-Beijerland voor een herhaalprik tegen corona. Vanaf week 9 (de week na 23 
februari) kunt u terecht op een andere locatie. Later deze maand wordt u daar verder 
over geïnformeerd. Ook de HPV vaccinaties (deze gaan op afspraak) worden vanaf 
week 9 gezet op de nieuwe locatie. Meer informatie over de HPV inhaalcampagne 
voor jongvolwassenen (mannen en vrouwen) leest u op onze website.

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard? 



Indrukwekkende herdenkingen 70 jaar Watersnoodramp

Gemeente Hoeksche Waard stond woensdag 1 februari uitgebreid stil bij de 
Watersnoodramp van 1953. Op de indrukwekkende herdenkingen in Strijen, Piershil, 
Numansdorp, Heinenoord en ’s-Gravendeel kwamen veel belangstellenden af. Samen 
werd stilgestaan bij en teruggedacht aan de gebeurtenissen van 1953 en werden de 
139 mensen herdacht die toen verdronken: 56 in de voormalige Ambachtsheerlijkheid 
in het buurtschap Schuring (Numansdorp), 40 in Strijen, 37 in ’s-Gravendeel, 2 op 
Tiengemeten en ook 2 in Heinenoord.

Burgemeester Aptroot en de wethouders legden in de 5 dorpen namens het 
gemeentebestuur een krans. Ook bestuurders van waterschap Hollandse Delta legden 
een krans. In Strijen legden leerlingen van CBS De Parel en OBS De Meerwaarde 
bloemen neer en lazen de namen op van de mensen die om het leven zijn gekomen. 
De herdenkingen werden georganiseerd door verenigingen in samenwerking met 
gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta.

Audiotour ‘Watersnoodramp 1953’ officieel gelanceerd
Woensdag 1 februari lanceerde wethouder Harry van Waveren in De Stêêne Hut in 
Numansdorp ook officieel de audiotour ‘Watersnoodramp 1953’. Op 14 plekken in de 
Hoeksche Waard en op Tiengemeten kunnen bezoekers een QR-code scannen om de 
gebeurtenissen tijdens deze dramatische nacht te beleven. Meer informatie over de 
audiotour ‘Watersnoodramp 1953’ is te vinden op www.ramp1953.nl. 

Herdenking vrijdag 27 januari in Numansdorp/buurtschap Schuring

Vrijdag 27 januari organiseerde Buurtvereniging ‘De Schuring’ al een uitgebreid 
herdenkingsprogramma in Numansdorp/buurtschap Schuring. Daar werden kransen 
gelegd door Buurtvereniging ‘De Schuring’ en locoburgemeester Van Waveren, samen 
met kinderburgemeester Chris Buitendijk. Aansluitend was er een kerkdienst.

Meer herdenkingsactiviteiten deze maand

Er zijn deze maand nog meer activiteiten om de Watersnoodramp te herdenken. 
Meer informatie over de herdenkingsactiviteiten vindt u op 
www.gemeentehw.nl/herdenking-watersnoodramp-1953. 

Gratis Energiebespaarscans en informatiebijeenkomst ‘Energie besparen’ voor kerkelijke 
organisaties 
Verbruikt u als kerkelijke organisatie veel energie en maakt u zich zorgen om de 
hogere energieprijzen? U kunt gratis een Energiebespaarscan laten uitvoeren. Een 
onafhankelijk expert van Stichting Energieke Regio komt dan langs en zet de 
besparingsmogelijkheden voor de kerk op een rij. Met dit duidelijke advies wordt het 
makkelijker om energie te besparen en de energierekening te verlagen. Ook verzorgt 
Stichting Energieke Regio op maandag 13 februari een gratis informatiebijeenkomst 
‘Energie besparen’. Met de scans en de informatiebijeenkomst helpt gemeente 
Hoeksche Waard kerkelijke organisaties op weg om hun pand te verduurzamen.

Gemeente Hoeksche Waard biedt in totaal 40 gratis Energiebespaarscans aan voor 
ondernemers en maatschappelijke organisaties, die veel energie verbruiken en door 
de hogere energieprijzen in de problemen (dreigen te) komen. Op dit moment is ruim 
de helft al aangevraagd. Meld u als kerkelijke organisatie zo snel mogelijk aan, als u 
gebruik wilt maken van de Energiebespaarscan.

Energiebespaarscan: praktisch en duidelijk advies 

De gratis Energiebespaarscan is aan te vragen voor gebouwen waarin jaarlijks 
minimaal 15.000 kilowattuur (kWh) aan elektra en/of minimaal 5.000 m3 aan aardgas 
wordt verbruikt. De scan wordt ter plaatse uitgevoerd. Er wordt vooral gekeken hoe 
het gebouw energiezuiniger kan worden gemaakt. Wat is er mogelijk om direct 
energie te besparen, het liefst zonder hoge kosten te maken? Wat zijn de bespaar- en 
financieringsmogelijkheden voor de langere termijn? De gemeente biedt bijvoorbeeld 

de Stimuleringslening Duurzaamheid; een zakelijke lening waarmee tegen zeer 
aantrekkelijke voorwaarden een gebouw verduurzaamd kan worden. Meer informatie 
daarover vindt u op de gemeentelijke website: 
www.gemeentehw.nl/stimuleringslening. 

Gratis bijeenkomst over energie besparen 

Op maandag 13 februari is er in gebouw ‘De Pastorije’ van de Laurentiuskerk in 
Mijnsheerenland  (Van der Waalstraat 20) een gratis informatieavond ‘Energie 
besparen’. Kerkelijke organisaties zijn van harte welkom van 19.30 tot 21.30 uur. U 
ontvangt deze avond handige adviezen om direct energie te besparen, het liefst 
zonder grote uitgaven te doen. Ook worden bespaarmogelijkheden voor de langere 
termijn besproken en welke financieringsmogelijkheden er zijn. Een onafhankelijk 
adviseur van Stichting Energieke Regio verzorgt de presentatie en beantwoordt uw 
vragen. 

Aanmelden voor de Energiebespaarscan of de informatieavond

Aanmelden voor de gratis Energiebespaarscan kan op de website van Energieke 
Regio: www.energiekeregio.nl/hoeksche-waard. Voor de informatieavond stuurt u een 
mail naar ariehuisert@upcmail.nl of ben.kerk@upcmail.nl. Heeft u op dit moment al 
inhoudelijke vragen, neem dan contact op met Krijn Ratsma van Energieke Regio via 
kratsma@energiekeregio.nl.

Controle hondenbelasting start op maandag 20 februari

SVHW verzorgt voor onze gemeente de hondenbelasting. Jaarlijks controleert 
LEGITIEM BV hiervoor het hondenbezit. De controle start op maandag 20 februari. De 
controleurs kunnen zich legitimeren als werknemer bij LEGITIEM BV. Treffen zij een 
hond aan waarvoor de eigenaar geen belasting betaald, dan melden zij dat bij SVHW.

Heeft u een hond of pas een hond aangeschaft? 

Dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen. U kunt uw hond aanmelden door op 
www.svhw.nl bij ‘Mijn SVHW’ in te loggen met uw DigiD. Maar u kunt uw hond ook 
telefonisch aanmelden via telefoonnummer 0186 – 57 72 22. Heeft u geen hond meer 
of vertrekt u naar een andere gemeente? Meld dit dan bij SVHW. U ontvangt mogelijk 
teveel betaald belastinggeld terug.

Meer informatie over hondenbelasting?

Kijk dan op www.svhw.nl/hondenbelasting.



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 Doener Dennis uit Oud-Beijerland. Dennis maakte zijn jaren 80-wo-
ning aardgasvrij met vrij weinig ingrepen. 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.   

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 van 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 aan het ministerie van EZK en 
TenneT om bij het onderzoeken van mogelijkheden aandacht te hebben voor 
inwonersparticipatie. 

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 2023 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. De 
inloopbijeenkomst in Raamsdonkveer kan nog bezocht worden:
• Donderdag 9 februari, in Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 4, Raamsdonksveer
• Dinsdag 14 februari is er een digitale informatiebijeenkomst 

Digitale informatiebijeenkomst op dinsdag 14 februari ook te volgen in 

gemeentehuis Maasdam

Vanuit het ministerie van EZK en TenneT wordt geen fysieke inloopbijeenkomst 
georganiseerd in de Hoeksche Waard. Om inwoners van de Hoeksche Waard toch de 
kans te geven bij een fysieke bijeenkomst aanwezig te zijn, stelt de gemeente een 
ruimte in het gemeentehuis in Maasdam beschikbaar om de online 
informatiebijeenkomst samen met de gemeente bij te wonen. Er is deze avond de 
mogelijkheid uw vragen te (laten) noteren. Na de bijeenkomst worden deze vragen 
door de gemeente verzonden aan het ministerie van EZK en TenneT voor 
beantwoording. Tijdens deze online informatiebijeenkomst worden presentaties 

Het zoekgebied voor de nieuwe verbinding is op onderstaand plaatje te zien

Pak de bus of de fiets tijdens 
afsluitingen Heinenoordtunnel
Tijdens afsluitingen van de Heinenoordtunnel (A29) is de buis voor (brom)
fietsers en voetgangers van de Tweede Heinenoordtunnel, de langzaam 
verkeertunnel, wel open. Het openbaar vervoer blijft tijdens de afsluitingen 
rijden.  
 

De bus blijft rijden

Nog meer dan normaal is de bus dus tijdens de afsluitingen van de 
Heinenoordtunnel een goed alternatief voor de auto. Tijdens de 
weekendafsluitingen is er meestal maar één rijrichting van de tunnel gesloten. 
De bus rijdt dan volgens dienstregeling door het werkvak of door de buis voor 
het landbouwverkeer van de Tweede Heinenoordtunnel. Deze buis is hiervoor 
geschikt gemaakt. Bovendien heb je tegenwoordig geen OV-chipkaart meer 
nodig om met de bus te kunnen reizen. Je kunt gewoon in- en uitchecken met 
je bankpas als je daarmee contactloos kunt betalen. Check de dienstregeling 
op www.connexxion.nl.
 
Tijdens de langdurige afsluitingen in beide rijrichtingen, van vrijdag 28 april 
tot maandag 8 mei en in 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 
www.connexxion.nl/nl/nieuws/renovatie-heinenoordtunnel en via 9292OV.

 (Brom)fietsers gratis met de pont
(Brom)fietsers kunnen tijdens de afsluitingen van de Heinenoordtunnel altijd 
gebruik maken van de Tweede Heinenoordtunnel. Als de ponten varen, zijn de 
overtocht bij de veerponten Rhoonsveer (tussen Oud-Beijerland en Rhoon) en 
Puttershoek (tussen Puttershoek en Zwijndrecht) gratis voor (brom)fietsers 
en voetgangers. Bij het veer tussen Nieuw-Beijerland en Hekelingen is de 
overtocht alleen gratis voor (brom)fietsers, scooters en motoren en hun 
bijrijders. Dus niet voor auto’s. Daarnaast komen er nog spaaracties voor 
fietsers. Houd de website www.Way2go.nl in de gaten.
 
Bereid je goed voor

De Heinenoordtunnel is dit jaar vaak dicht. Weet wanneer de afsluitingen zijn 
en wat de alternatieven. Reis zoveel mogelijk samen en buiten de spitsen als 
het kan. Pak wat vaker de fiets op korte afstanden of reis met de bus. Samen 
houden we ons eiland bereikbaar en zorgen we ervoor dat de mensen die 
geen alternatief hebben, op tijd op hun bestemming kunnen komen. Shop 
tijdens de afsluitingen lokaal. Op die manier steunen we onze lokale 
ondernemers.



Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Vervanging rioolgemaal Hoeksedijk Maasdam

In februari 2023 start GKB Realisatie BV in opdracht van waterschap Hollandse Delta en 
gemeente Hoeksche Waard met het vervangen van het rioolgemaal aan de Hoeksedijk 
in Maasdam. Het rioolgemaal verzamelt het afvalwater uit Maasdam en transporteert 
het naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zwijndrecht. Daar wordt het afvalwater 
gezuiverd. Het huidige rioolgemaal Hoeksedijk is een gemetselde put uit 1971 die aan 
het einde van zijn levensduur is en in zijn geheel vervangen moet worden. Het nieuwe 
gemaal wordt ingepast in de omgeving en voorzien van nieuwe pompen die 
energiezuiniger zijn. Met het nieuwe rioolgemaal zorgen waterschap en gemeente 
ervoor dat het afvalwater de komende jaren op de juiste wijze afgevoerd en gezuiverd 
kan worden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind maart klaar. Enige overlast 
is helaas niet te voorkomen, met name door bouwverkeer, bronbemaling (grondwater 
oppompen en afvoeren om zo plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen) 
en een tijdelijke pompinstallatie die naast het oude gemaal wordt geplaatst.

Verkeersmaatregelen

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren voor de weggebruikers, 
omwonenden en de werknemers, worden er verkeersmaatregelen genomen. Ook zal 
een periode de volledige weg worden afgesloten voor al het verkeer. Deze maatregelen 
worden duidelijk met borden aangegeven.

Volg het werk via de omgevingsapp

Omwonenden worden schriftelijk geïnformeerd over de werkzaamheden. 
Geïnteresseerden kunnen via de app ‘GKB communicatie’ op de hoogte blijven van de 
actuele stand van zaken van de werkzaamheden. De app is gratis te downloaden in de 
Play- of App store.

Maasdam  

De Kerkstraat: oud en nieuw verenigd

In 2023 wordt de Kerkstraat in Nieuw-Beijerland vernieuwd. Mooi, nieuw en verwijzend 
naar het oude dorp. De Kerkstraat ligt in het oude dorpshart van Nieuw-Beijerland. Hier 
vindt u de winkels van het dorp, maar ook ligt het op een belangrijke route naar de 
scholen, de bibliotheek, het dorpshuis en bijvoorbeeld de weekmarkt.

De Kerkstraat wordt veiliger en beter bruikbaar met parkeerplaatsen bij winkels en met 
meer oog voor voetgangers en fi etsers. Met het nieuw aan te leggen rioolstelsel zijn we 

beter bestand tegen de hevige buien door de klimaatverandering. Het aan te planten 
groen ziet er niet alleen mooi uit, maar zorgt er ook voor dat bij hitte, zoals afgelopen 
zomer, een verblijf in de straat aangenamer is.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de plannen? Of wilt u meedoen aan de prijsvraag en kans maken 
op een Korendijkje van Bakkerij Boender? Kijk dan op www.gemeentehw.nl/kerkstraat.

Annette van Driel-Kluit exposeert in het gemeentehuis in Oud-Beijerland

De ’s-Gravendeelse kunstenaar Annette van Driel-Kluit exposeert met haar schilderijen 
vanaf woensdag 1 februari tot en met zondag 30 april met 21 schilderijen in de hal en 
de koepel van het gemeentehuis in Oud-Beijerland.

Passie en plezier

Ze maakt met veel passie en plezier schilderijen. Haar leven als kunstenaar is één grote 
ontdekkingsreis, die is begonnen tijdens haar opleiding aan de PABO. Daarna volgde zij 
lessen bij diverse bekende kunstenaars en op de Vrije Academie voor Beeldende Kunst. 

Overzicht van verschillende werken

Deze expositie is een overzicht van haar verschillende werken over de laatste 15 jaar en 
zijn voornamelijk abstract, fi guratief en zeer kleurrijk. Reizen is een belangrijke bron van 

inspiratie. Overal waar Annette komt is het licht 
anders en daarom ook de kleuren. Een aantal 
schilderijen van Annette zijn aangekocht door 
bedrijven en particulieren in Nederland en uit 
andere landen over de hele wereld. Ook worden 
haar werken regelmatig tentoongesteld.

Meer informatie

De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis. 
Meer informatie vindt u op haar website: 
www.kunstkluit.nl

Nieuw-Beijerland

Oud-Beijerland 

gegeven door het ministerie van EZK en TenneT. Uiteraard kunt u de digitale 
informatiebijeenkomst op dinsdag 14 februari ook gewoon thuis achter uw laptop of 
computer bijwonen.

Hieronder vindt u het programma en de locatie van deze bijeenkomst: 

Programma 

18.30 – 19.00 uur Inloop
19.00 – 20.30 uur Uitzending online informatiebijeenkomst ministerie EZK en TenneT
20.45 uur   Einde informatiebijeenkomst
Locatie gemeente Hoeksche Waard, Sportlaan 22 in Maasdam

Meld u aan voor de bijeenkomst

Wilt u de online informatiebijeenkomst fysiek volgen in het gemeentehuis in 
Maasdam? Meld u dan vóór maandag 13 februari aan door een e-mail met te sturen 
naar info@gemeentehw.nl. Geef hierin aan dat u zich wilt aanmelden voor de 
bijeenkomst van het ministerie EZK en TenneT over de verkenning (bovengrondse) 380 
KV verbinding en met hoeveel personen u komt. Het ministerie van EZK en TenneT 
stellen het op prijs als u bij uw aanmelding vooraf uw vragen doorgeeft. Heeft u al 
vragen? Zet deze dan in de e-mail bij uw aanmelding. De gemeente stuurt uw vragen 
dan vooraf anoniem door naar het ministerie van EZK en TenneT.  

Als u de online informatiebijeenkomst op dinsdag 14 februari vanaf uw eigen laptop of 
computer bijwoont, meld u dan aan via deze link:  

www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hsv-380-kv-
geertuidenberg-krimpen-crayestein#informatiebijeenkomsten.

Meer informatie

Meer informatie over de procedure en hoe u kunt reageren op de plannen vindt u op 
de website van Bureau Energieprojecten: www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c. 
Op deze website staat ook het telefoonnummer waar u naar kunt bellen om uw 
reactie op de plannen te geven. Op onze website leest u het volledige nieuws- en 
persbericht van het ministerie van EZK en TenneT: www.gemeentehw.nl/actueel. 



Aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren Regionaal 
Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT)
Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in 
de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke 
voorschriften en deze ook te belasten met de opsporing van strafbare feiten.

Gelet op:
1.  artikel 142 lid 1 onder c en lid 2 van het Wetboek van Strafvordering;
2.  de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;
3.  de beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar vastgesteld door de Minister 

van Veiligheid en Justitie en; 
4.  het in de gemeente vigerende handhavingsbeleid dat is gebaseerd op 

bovengenoemde wetten
maakt de teammanager Integrale Veiligheid, de heer B.M. Leenaerts, namens het college 
van B&W van gemeente Hoeksche Waard, elk voor zover zijn bevoegdheid daartoe 
strekt, in mandaat bekend dat hij op woensdag 1 februari 2023 heeft besloten dat de 
buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) en/of toezichthouders/handhavers die:

1.  in dienst zijn als Buitengewoon Opsporingsambtenaar bij één van de aan voormelde 
samenwerkingsovereenkomst deelnemende gemeenten en werkzaam zijn voor het 
ROBT, en;

2.  belast zijn met de toezicht op de naleving , opsporing en/of handhaving binnen het 
grondgebied van één van de deelnemende gemeenten;

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 aangegeven gebied. U kunt via de 
website ook de ‘Over uw buurt’ app downloaden.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

30-01-2023 Het plaatsen van een trekkershut - Platte 
Schenkel 1 in 's-Gravendeel. (Z/23/185752)

Goudswaard

01-02-2023 Het verbouwen van de woning - Molendijk 41 in 
Goudswaard. (Z/23/186048)

30-01-2023 Het ver- en aanbouwen van de bestaande 
woning - Dorpsstraat 11 in Goudswaard. 
(Z/23/185819)

Klaaswaal

31-01-2023 Het plaatsen van 32 zonnepanelen -  
Oud-Cromstrijensedijk OZ 56 in Klaaswaal. 
(Z/23/185991)

Mijnsheerenland

31-01-2023 Het wijzigen van de verleende vergunning door 
de achtergevel in te korten - Wilhelminastraat 
22 in Mijnsheerenland. (Z/23/185931)

Nieuw-Beijerland

30-01-2023 Het realiseren van een zijberging met 
overkapping - Elzenlaantje 2 in 
Nieuw-Beijerland. (Z/23/185866)

Oud-Beijerland

03-02-2023 Het aanpassen van de kozijnen - Koningshof 19 
in Oud-Beijerland. (Z/23/186482)

30-01-2023 Het plaatsen van een portacabin - Aston 
Martinlaan 1 in Oud-Beijerland. (Z/23/185863)

30-01-2023 Het realiseren van een voetgangersbrug - 
Spuifront in Oud-Beijerland. (Z/23/185806)

Piershil

30-01-2023 Het plaatsen van garageboxen - Steegjesdijk 3 
in Piershil. (Z/23/185851)

Puttershoek

27-01-2023 Het bouwen van een schuur - Andromeda 2 in 
Puttershoek. (Z/23/185711)

Strijen

01-02-2023 Het versterken van de dijk ‘de keen’ - 
archeologie - Waleweg 14 in Strijen. 
(Z/23/186135)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

02-02-2023 Het bouwen van een bedrijfsloods - Smitsweg 3 
in Klaaswaal. (Z/22/177144)

Numansdorp

01-02-2023 Het bouwen van een woning - Wintertaling 5 in 
Numansdorp. (Z/22/181012)

30-01-2023 Het bouwen van een vrijstaande woning - De 
Dreef 5 in Numansdorp. (Z/22/181819)

Oud-Beijerland

02-02-2023 Het aanleggen van een kunstgrasveld voorzien 
van hekwerken en sportveldverlichting - 
Helen Parkhurstweg 29 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/178579)

Puttershoek

03-02-2023 Het plaatsen van een extern rookkanaal voor 
pelletkachel - Paltrok 19 in Puttershoek. 
(Z/23/185157)

31-01-2023 Het realiseren van een dakopbouw - Arie van 
Drielstraat 39 in Puttershoek. (Z/22/181187)

Strijen

31-01-2023 Het bouwen van een woning - Oud 
Bonaventurasedijk 53a, N 4711 in Strijen. 
(Z/22/179357)

Westmaas

02-02-2023 Het plaatsen van een dakopbouw - Grote 
Riethure 23 in Westmaas. (Z/22/175490)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

25-01-2023 Exploitatievergunning voor Willem's Place - 
Botjesstraat 4 in Klaaswaal. 

03-02-2023 Evenementenvergunning voor een 
lampionnenoptocht op zaterdag 11 februari 
2023 van 19.30 tot 20.15 uur. Start en finish - 
Jaap Kosterstraat in Klaaswaal.

Oud-Beijerland

30-1-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
de Nemesys Tunnelloop op zaterdag 4 februari 
2023 van 10.00 tot 12.30 uur. Start en finish - 
Langeweg 14 in Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

02-02-2023 Het plaatsen van pv panelen op Landgoed 
De Ackskeen - Middelsluissedijk OZ 74a in 
Numansdorp. De beslistermijn wordt met  
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
18-03-2023. (Z/22/177532)

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

25-01-2023 Alcoholwetvergunning voor Willem's Place - 
Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

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

Mijnsheerenland

30-01-2023 Asbestverwijdering - Laan van Westmolen 92 in 
Mijnsheerenland. (Z/23/185778)

Numansdorp

01-02-2023 Het slopen van de bestaande woning/boerderij 
- Middelsluissedijk WZ 3 in Numansdorp. 
(Z/23/186099)

30-01-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Volgerlandseweg 
16 in Numansdorp. (Z/23/185767)

Oud-Beijerland

01-02-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Zeilmaker 8 in 
Oud-Beijerland. (Z/23/186155)

Piershil

02-02-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Johan 
Frisopad 1 t/m 9, Mauritsstraat 10 t/m 20 
en Prins Bernhardstraat 2 t/m 8 in Piershil. 
(Z/23/186355)

30-01-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Margrietstraat 12 
in Piershil. (Z/23/185820)

Puttershoek

31-01-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Arent van 
Lierstraat 11 in Puttershoek. (Z/23/185997)

Strijen

31-01-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Maalderij 2 in 
Strijen. (Z/23/185981)

Zuid-Beijerland

31-01-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Bedrijfsstraat 5 in 
Zuid-Beijerland. (Z/23/186002)



Kennisgeving beschikking, maatwerkvoorschrift Molendijk 98  

Het college van B&W van gemeente Hoeksche waard 
maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht op maandag 30 januari 2023 
heeft besloten om aan Barth Holding B.V. een 
omgevingsvergunning maatwerkvoorschrift te verlenen. 
Het gaat om het veranderen van de inrichting door het 
plaatsen van een geluidscherm met overkapping, de 
inrichting is gevestigd aan de Molendijk 98 in 
's-Gravendeel. Deze beschikking is geregistreerd onder 
zaaknummer Z-22-408385

De beschikking met bijbehorende stukken kunt u op 
afspraak tijdens kantooruren inzien bij Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 in Dordrecht. 
Maak via telefoonnummer 078 - 770 85 85 een afspraak.

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift 
indienen binnen 6 weken na de datum waarop het besluit 
is verzonden. Dit kan bij het college van B&W van 
gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA 
Oud-Beijerland. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien 
van een handtekening en ten minste bevatten: naam, 
adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de 
indiener, de dagtekening, en een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van 
het bezwaar. 

Voorlopige voorziening

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de 

dag na verzending aan Barth, tenzij voor deze datum 
bezwaar is ingesteld en om een voorlopige voorziening is 
verzocht. U kunt een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector 
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze 
kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
heeft u een elektronische handtekening (DigiD of 
e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan 
de precieze voorwaarden vermeld.

Bekendmaking realisatie gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij heeft besloten een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren 

aan de zijkant van woning Molenvlietlaan 47 in 
Mijnsheerenland.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een 
termijn van 6 weken, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. 

Voornemen tot verkoop van gronden 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij voornemens is om een perceel 
grond te verkopen en in eigendom over te dragen 
gelegen aan:
• Pieter de Hooghlaan 37 in Oud-Beijerland;
• Ribesstraat 45 in Oud-Beijerland;
• Frans Halsstraat 67 in Oud-Beijerland;
• Aart Reedijkweg 28 in Numansdorp;

Ligging en ruimtebeslag:

•  Het te verkopen perceel is gelegen aan de zijkant van 
adres Pieter de Hooghlaan 37 in Oud-Beijerland. Het 
betreft het perceel kadastraal bekend Oud-Beijerland, 
sectie C nummer 5438 (ged.), groot ca. 25 m²;

•  Het te verkopen perceel is gelegen aan de achterzijde 
van adres Ribessstraat 45 in Oud-Beijerland. Het betreft 
het perceel kadastraal bekend Oud-Beijerland, sectie D, 
nummer 6944 (ged.), groot ca. 32 m²;

•  Het te verkopen perceel is gelegen aan de achterzijde 
van adres Frans Halsstraat 67 in Oud-Beijerland. Het 
betreft het perceel kadastraal bekend Oud-Beijerland, 

sectie C nummer 5612 (ged.), groot circa 33 m².
•  Het te verkopen perceel is gelegen aan de achterzijde 

van adres Aart Reedijkweg 28 in Numansdorp. Het 
betreft het perceel kadastraal bekend Numansdorp, 
sectie A, nummer 2542 (ged.), groot ca. 28 m.

Motivering grondverkoop 

Uit de toetsing aan de objectieve criteria genoemd in het 
‘Beleid snippergroen en overige gronden 2021’ blijkt dat 
het perceel(gedeelte) 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. Gemeente Hoeksche 
Waard meent dat, gelet op de grootte, 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 gemeente Hoeksche 
Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland of via 
info@gemeentehw.nl . De reactie moet binnen 20 
kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking zijn 
ingediend. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met team 
Grondzaken via telefoonnummer 088 – 647 36 47.

‘s-Gravendeel 

Mijnsheerenland 

Oud-Beijerland 

Aanwijsbesluit toezichthouders Openbare ruimte

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft besloten om de 
medewerkers van MB-ALL B.V, die toezicht houden op de naleving van de:
• Wet op de kansspelen;
• de Wet basisregistratie personen;
•  de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard 2020;

• de Afvalstoffenverordening;
• de Winkeltijdenverordening;

Aan te wijzen als toezichthouder. Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na 
bekendmaking, met terugwerkende kracht tot 24 januari 2023.

Numansdorp 

3.  vanuit hun akte van opsporingsbevoegdheid en de bijbehorende akte van beëdiging 
bevoegd zijn om strafrechtelijk te handhaven op de genoemde verordeningen

als toezichthouder worden aangewezen binnen gemeente Hoeksche Waard om de 
adequate integrale aanpak van ondermijning te versterken en voor de navolgende 
wetten en verordeningen:

1)  alle wetten genoemd in de domeinlijst als bedoeld in artikel 1 van de Regeling 
Domeinlijsten van de betreffende Buitengewoon Opsporingsambtenaar; 
alle van toepassing zijnde verordeningen en de bijbehorende regels van de gemeente 
Hoeksche Waard, in ieder geval: 
a. Algemene Plaatselijk Verordening (APV); 
b. Afvalstoffenverordening; 
c. Wet basisregistratie personen; 
d. Alcoholwet; 

f. Wet op de kansspelen; 
g. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); 
h. Huisvestingswet 2014 c.q. Huisvestingsverordening; 
i. Winkeltijdenwet c.q. Verordening winkeltijden; 
j. Havenbeheersverordening.

2)  Ter uitvoering van het voorgaande beslispunt, de procesregisseur van het ROBT een 
machtiging te verlenen om namens de gemeente de benodigde legitimatiebewijzen 
af te geven en te ondertekenen; dit besluit in werking te laten treden op de dag na 
publicatie ervan.

3)  van de aanwijzing als toezichthouder op grond van de Wet op de kansspelen 
mededeling te doen in de Staatscourant;

4)  dit besluit bekend te maken in Het Kompas en op overheid.nl;
5)  dit besluit in werking te laten treden 1 dag na publicatie.



Bekendmaking realisatie gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij heeft besloten een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren 

op de volgende locaties:
• voor de woningen van Prinsenhof 20-36 
• voor de woningen Penningkruid 79-99 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een 
termijn van 6 weken, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van B&W.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Schouteneinde 27 Puttershoek’ en ontwerp omgevingsvergunning

Het college B&W van gemeente Hoeksche Waard maakt 
bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan 
‘Schouteneinde 27 Puttershoek’ en de ontwerp 
omgevingsvergunning voor het perceel Schouteneinde 
27a in Puttershoek met bijbehorende ter inzage legt. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan en ontwerp 

omgevingsvergunning 

Aan de Schouteneinde 27 in Puttershoek staat een 
onbewoonde woning met aangrenzend een schuur. De 
gebouwen zijn in slechte staat. Initiatiefnemers willen 
deze gebouwen slopen. Vervolgens willen zij de kavel in 
tweeën splitsen zodat 2 losstaande woningen gerealiseerd 
kunnen worden. Het perceel wordt daarmee opgeknapt. 

Het bestemmingsplan ziet toe op de bouw van 2 
woningen. De 2 woningen worden gerealiseerd door 2 
afzonderlijke initiatiefnemers. Voor de bouw van de 
rechtse woning is een aanvraag voor 
omgevingsvergunning ingediend. Door toepassing van de 
coördinatieregeling wordt deze gelijktijdig met het 
bestemmingsplan behandeld. De aanvraag voor 
omgevingsvergunning van de linkse woning zal na 
vaststelling van het bestemmingsplan ingediend worden. 

Ter inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Schouteneinde 27 

Puttershoek’, de ontwerp omgevingsvergunning en alle 
bijlagen liggen met ingang van donderdag 9 februari tot 
en met woensdag 22 maart 2023 ter inzage. U kunt de 
stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.BPSchout27PTH23-ON01).

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met É. van Miltenburg van team Omgeving 
via telefoonnummer 088 – 647 37 77.

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 
ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp 
omgevingsvergunning 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 
ontwerpbestemmingsplan ‘Schouteneinde 27 
Puttershoek’.

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 
bouw woning Schouteneinde 27a Puttershoek’.

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 É. van 
Miltenburg via telefoonnummer 088 – 647 37 77 of via 
e-mail eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Fietsroute Oudeland - Strijen’ 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij het ontwerp bestemmingsplan 
‘Fietsroute Oudeland - Strijen’ met bijbehorende stukken 
ter inzage legt. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 

Het plangebied ligt ten westen van Strijen en ten zuiden 
van Westmaas. Het plangebied is gelegen in landelijk 
gebied. Dit gebied wordt gekenmerkt door agrarische 
gronden. Het plan heeft het doel om de realisatie van 
een fietsroute mogelijk te maken.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Fietsroute Oudeland - 

Strijen’ en alle bijlagen liggen met ingang van donderdag 
9 februari tot en met woensdag 22 maart 2023 ter 
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.BPfietspadOudeland-ON01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak met K. Lorsheijd van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 - 647 12 78. 

Indienen zienswijzen

Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet 

mogelijk. Uw zienswijze tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij de 
gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 
2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Fietsroute 
Oudeland - Strijen’.

Vragen?

Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of heeft 
u vragen over het ontwerp bestemmingsplan?
Neem dan contact op met K. Lorsheijd van team 
Omgeving via telefoonnummer 088 - 647 12 78 of via 
e-mail ro@gemeentehw.nl.  

Puttershoek 

Strijen

Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Voltastraat 2

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij op dinsdag 10 januari een melding 
in het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ 
heeft ontvangen van Timmerfabriek Huizing en Van der 
Linden B.V. aan de Voltastraat 2 in Numansdorp. Het gaat 
om het veranderen van de inrichting. De verandering 

betreft het tijdelijk plaatsen van een tent. Het glaszetten 
zal plaatsvinden in de tent in plaats van buiten. Deze 
melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-23-420403.

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.

Bekendmaking realisatie gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij heeft besloten een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren 

voor de woningen Koninginneplein 2-184 in
Oud-Beijerland.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een 
termijn van 5 weken, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van B&W.

Numansdorp 

Oud-Beijerland 



Bezoekadressen

Kijk op www.gemeentehw.nl

Postadres

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland

 14 0186  |  088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl

 www.gemeentehw.nl

 06 - 10 63 54 21

Klacht of melding over uw omgeving? 

Zo geeft u het door

•  Download de FIXI-app in de Google 

Play Store of de App store.

• Meld het via www.gemeentehw.nl.

• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.

•  Buiten kantooruren, bel bij overlast of 

gevaar: 088 – 647 17 50.

Storingsdienst Openbare Verlichting 

Bel 076 - 581 06 58 of kijk op 

storing.moononline.nl.

Gemeentezaken? 

Maak een afspraak 

op www.gemeentehw.nl

Volg ons ook op

  gemeenteHW

  @gemeenteHW

  @gemeenteHW

Contactgegevens en openingstijden

Voornemen tot verhuur van gronden Hitsertse kade

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij voornemens is om een perceel 
grond te verhuren aan de Hitsertse Kade in Zuid-
Beijerland. 

Ligging en ruimtebeslag

Het te verhuren perceel ligt aan de Hitsertse kade in 
Zuid-Beijerland. Het betreft het perceel kadastraal 
bekend sectie K., nummer 463 (ged.), groot ca. 900m2.

Motivering grondverhuur

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. 

Er is sprake van het aangaan van een huurovereenkomst 
met de huidige eigenaar van de opstallen. De opstallen 
staan op gemeentegrond. 

Eén huurgegadigde

Gemeente Hoeksche Waard is van oordeel dat op grond 
van de bestaande situatie, de huurder de enige serieuze 
gegadigde is. Dit omdat de huurder ook eigenaar is van 
de opstallen. 

Reageren

Tegen de voorgenomen verhuur 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 
en merkt u zichzelf aan als een serieuze gegadigde voor 
de betreffende grond, dan dient u dat gemotiveerd en 
schriftelijk kenbaar te maken bij gemeente Hoeksche 
Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland of via 
info@gemeentehw.nl. De reactie moet binnen 20 
kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking zijn 
ingediend. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met team 
Grondzaken via telefoonnummer 088 – 647 14 63.

Zuid-Beijerland 

Nieuws uit de gemeenteraad

De raad luistert op 

dinsdag 14 februari

Wilt u het woord richten tot gemeenteraad Hoeksche 
Waard? Bijvoorbeeld over de ontwikkeling Tienvoet in 
Heinenoord? Of over het onderzoek van de Rekenkamer 
over de Verbonden Partijen? Dat kan tijdens de 
beeldvormende bijeenkomsten op dinsdagavond 14 
februari.

Welkom!

De 2 raadsbijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van 
Oud-Beijerland en beginnen allebei om 19.30 uur. U bent 
van harte welkom om de bijeenkomsten te volgen vanaf 
de publieke tribune. De bijeenkomsten zijn ook live te 
volgen via www.gemeentehw.nl/live.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten van de raad 
zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De 
raad luistert en stelt vragen. Door ‘te spreken’ helpt u de 
gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van de 
zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard. 

Bijeenkomst ‘Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, 

Duurzaamheid en Openbare ruimte’

In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over 
het bestemmingsplan Kreekkade 1 in Heinenoord of over 
het bestemmingsplan Buitendijk 28 in Strijensas.

Ontwikkeling Tienvoet in Heinenoord

Gemeente Hoeksche Waard ontwikkelt een nieuwe 
woonwijk ten oosten van de Tienvoet in Heinenoord. Ook 
wordt het gebied ten westen van de Tienvoet 
heringericht. Het college vraagt de raad om het 
investeringskrediet te verhogen vanwege onder andere 
prijsstijgingen. Op deze manier hoeft het project niet 
stilgelegd te worden en kunnen de geplande 
ontwikkelingen gerealiseerd worden. 

Bijeenkomst ‘Sociale leefomgeving, Bestuur, 

Veiligheid en Middelen’

In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over 
het onderzoek Verbonden Partijen van de Rekenkamer 
Hoeksche Waard of over de begrotingswijziging 
Verhoging budget sociaal vangnet volwassenen. 

Meer budget nodig voor Sociaal Vangnet 

Volwassenen

Via het Sociaal Vangnet Volwassenen kan de gemeente 
– wanneer bestaande regelingen geen oplossing bieden 
en maatwerk geen optie is – inwoners zo snel mogelijk 
helpen wanneer zij acute, financiële problemen ervaren. 
Het college verwacht dat dit budget voor dit jaar niet 
genoeg is. Vanwege de stijging van de energiekosten en 
de koopkrachtdaling zullen waarschijnlijk meer mensen 
een beroep op dit vangnet doen. Het college stelt 
daarom voor om het budget van dit Sociale Vangnet 
Volwassenen op te hogen. 

Spreken tot de raad

Wilt u het woord richten tot de raad? Neem dan uiterlijk 
dinsdag 14 februari tot 12.00 uur contact op met de 

griffie van de gemeenteraad via e-mailadres 
griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 
088 - 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over 
niet-geagendeerde onderwerpen. 

Wat staat nog meer op de agenda’s?

De hele agenda en de stukken voor de bijeenkomsten 
vindt u op www.gemeentehw.nl/overzicht. Klik op 
datum dinsdag 14 februari. 

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


