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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!

Adviseur Publiekszaken 
(32-36 uur)

Beheermedewerker Sport 
(36 uur)

Beleidsmedewerker 
Verkeer 
(36 uur)

Corporate recruiter/
specialist werving & 
selectie 
(36 uur)

Klantmanager Inkomen 
(28-32 uur)

Medewerker groen 
begraafplaatsen 
(36 uur)

Projectleider 
Dienstverlening

 (32-36 uur)

Regisseur Ondernemen 
(36 uur)

Senior adviseur 
Opvoeden & Opgroeien 
– aandachtsgebied 
jeugdhulp
(32-36 uur)

Senior fi nancieel adviseur 
– aandachtsgebied fi scaal 
(32-36 uur)

Senior medewerker 
Verkeer 
(36 uur)

Senior werkvoorbereider/
beheerder openbare 
verlichting 
(36 uur)

Specialist openbare 
verlichting & wegbeheer
(36 uur)

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

Strategisch adviseur team 
Strategie 
(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?

Noodfonds voor hoge energiekosten

Heeft u een hoge energierekening en lukt het nog steeds niet om rond te komen? Ook 

niet met het budgetplafond, de energietoeslag of andere regelingen? Dan kan het 

Tijdelijk Noodfonds Energie u misschien helpen.

Het noodfonds is voor huishoudens met een inkomen van maximaal 200% van het 

sociaal minimum. Dat betekent een bruto-inkomen per maand dat lager is dan 

€ 2.980 (alleenstaand) of € 3.794 (samenwonend). De energierekening moet 

daarnaast hoger zijn dan 10% tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen. 

Doe vooraf de Noodfonds-check via www.noodfondscheck.geldfi t.nl om te 
controleren of u recht heeft op het noodfonds. Vervolgens kunt u hier ook de 

aanvraag doen. Aanvragen van het noodfonds kan tot zaterdag 1 april 2023. 

Meer informatie vindt u op www.gemeentehw.nl/direct-regelen/werk-geld/

tegemoetingen-bij-een-laag-inkomen/noodfonds-energie.

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard? 



Wilt u iemand voordragen voor een lintje?

Kent u iemand die voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking 

zou kunnen komen? Dan kunt u vóór donderdag 1 juni 2023 een 

aanvraag indienen bij de burgemeester van de Hoeksche Waard voor 

de lintjesregen van 2024. Het digitale aanvraagformulier vindt u op 

www.lintjes.nl. Daar staat de informatie die nodig is om een aanvraag 

in te dienen. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Donja 

Hiele (medewerker kabinetszaken) via telefoonnummer  

088 - 647 14 10 of via e-mail kabinet@gemeentehw.nl.

Uiterlijk donderdag 1 juni 2023 indienen voor lintjesregen 2024

Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt bij een bijzondere 

gelegenheid of bij de lintjesregen, de laatste werkdag voor Koningsdag. Uw 

aanvraag moet uiterlijk donderdag 1 juni 2023 compleet ingediend zijn voor 

de lintjesregen van 2024. Gaat het om een uitreiking tijdens een bijzondere 

gelegenheid, zoals een jubileum of een afscheid? Dan moet u het voorstel 

tenminste 5 maanden van tevoren indienen.

Dronevluchten

Elke gemeente is verplicht om volgens de wet BGT (Basisregistratie Grootschalige 

Topografie) alle zichtbare onderdelen van de openbare ruimte in de basisregistratie te 
verwerken. Het resultaat van deze registratie is te bekijken via de landelijke PDOK 

viewer (https://app.pdok.nl/viewer/). Verschillende bedrijven, overheidsinstellingen, 

particulieren, hulpdiensten en ondersteunende navigatiesystemen maken hier gebruik 

van.

Een landmeter meet deze gegevens in en sinds kort maakt gemeente Hoeksche 

Waard ook gebruik van een drone, met een eigen gecertificeerde dronepiloot. De 
drone heeft een camera waarmee live-beelden worden gemaakt om gebieden te 

bekijken of in te meten. De drone maakt foto’s onder een bepaalde hoek waardoor 

personen en kentekens van voertuigen niet herkenbaar op de foto komen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met team Informatiemanagement via telefoonnummer  

088 – 647 11 06.

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 
Hoeksche Waard bijwonen?
De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard vergadert 10 keer per jaar, altijd op 

een maandagavond om 18.00 uur. U kunt de vergadering van maandag 20 februari in 

het gemeentehuis in Maasdam als toehoorder bijwonen. Via secretariaat@asdhw.nl 

kunt u zich aanmelden. Kijk voor de complete agenda en meer op www.asdhw.nl.

Militaire oefeningen van woensdag 15 tot en met vrijdag 17 februari

Van woensdag 15 februari tot en met vrijdag 17 februari vinden er onder andere in 

onze gemeente militaire oefeningen plaats (sommige ook ’s avonds). Deze worden 

gehouden in het kader van opleiding en training voor militairen van de Koninklijke 

Landmacht.

De militairen voeren een zogenoemde ‘counter terrorisme training’ uit. Daarbij gaan 

zij varen en vallen zij vanaf het water een aantal objecten op land aan. Er wordt 

gebruikgemaakt van oefenmunitie. Aan de oefening nemen 40 personen deel en de 

oefening wordt ondersteund met 10 voertuigen en 8 militaire boten.

Melden van klachten

Heeft u algemene klachten waarbij géén sprake is van schade? Neem dan contact op 

met de sectie Communicatie van 13 Lichte Brigade: 

communicatie.13LTBRIG@mindef.nl.

Is er sprake van schade? 

Meld dit dan onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, 

datum en tijd, plaats, soort schade enzovoort aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Telefoon: 030 - 218 04 20

Of e-mail: JDVclaims@mindef.nl.

Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets verloren? Misschien heeft iemand anders het al gevonden.

Kijk voor alle gevonden voorwerpen die bij ons zijn afgegeven op 

www.gemeentehw.nl/gevondenvoorwerpen. 

Heeft u een voorwerp gevonden? Dan kunt u dit ook op deze website aangeven.

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

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 fietsers. 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

Vorige week is er iets misgegaan bij de publicatie van de webpagina. Dit probleem is 

verholpen en inmiddels is de webpagina volledig zichtbaar. Dus 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.

Nieuw-Beijerland 



Bekendmakingen

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

verzonden. Voor meer informatie kunt u, tenzij anders 

vermeld, contact opnemen met gemeente Hoeksche 

Waard via telefoonnummer 14 0186. 

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

www.overuwbuurt.overheid.nl. 

Via deze laatstgenoemde website kunt u zich abonneren 

op de digitale verzending van de bekendmakingen en 

besluiten uit een zelf aangegeven gebied. U kunt via de 

website ook de ‘Over uw buurt’ app downloaden.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard

05-02-2023 Het realiseren van een in- en uitrit - Schoefhaak 
8 in Goudswaard. (Z/23/186586)

Heinenoord

07-02-2023 Het plaatsen van een antennemast - Westdijk 
20 in Heinenoord. (Z/23/187004)

Mookhoek

06-02-2023 Het intern verbouwen van de woning (maken 
van een doorbraak) - Viskilstraat 26 in 
Mookhoek. (Z/23/186832)

Numansdorp

03-02-2023 Het bouwen van een bijgebouw - Kornet 4 in 
Numansdorp. (Z/23/186523)

08-02-2023 Het realiseren van een tijdelijke aanleglocatie 
voor de ponten bij de Haringvlietbrug - 
Kadastrale sectie F 74, nabij Rijksweg in 
Numansdorp. (Z/23/187208)

Oud-Beijerland

07-02-2023 Het realiseren van een opbouw - Zoomwijcklaan 
119 in Oud-Beijerland. (Z/23/186952)

08-02-2023 Flitsvergunning het plaatsen van 
een dakopbouw met nokverhoging - 
Anemoonstraat 27 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/187211)

08-02-2023 Het realiseren van een aanbouw - Griendwerker 
35 in Oud-Beijerland. (Z/23/187210)

Puttershoek

06-02-2023 Het kappen van een boom - Kadastrale sectie 
C perceelnummer 3070 in Puttershoek. 
(Z/23/186636)

07-02-2023 Het plaatsen van een schuifpoort - Laan van 
Heemstede 18 in Puttershoek. (Z/23/186978)

09-02-2023 Het bouwen van een vrijstaande woning - 
Boezemkade 9 in Puttershoek. (Z/23/187295)

Strijen

07-02-2023 Het bouwen van een nieuw bedrijfspand met 
showroom - Simon Stevinstraat kadastrale 
sectie S 1089 in Strijen. (Z/23/186880)

08-02-2023 Het plaatsen van een beschoeiing - 
Hilsondusstraat 44 in Strijen. (Z/23/187082)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

08-02-2023 Het kappen van 2 bomen - Zonnebloemlaan 
ter hoogte van huisnummer 23-25 Kadastrale 
sectie B 3778 ‘s-Gravendeel. (Z/23/184493)

10-02-2023 Het realiseren van een vrijliggend fietspad 
- Kadastrale sectie B 1962 tussen de 
Maasdamseweg ('s-Gravendeel) en de 
Kiltunnel. (Z/23/183946)

Mijnsheerenland

06-02-2023 Het wijzigen van een trapgat en het plaatsen 
van een vaste trap naar de tweede verdieping 
- Eendrachtslaan 17a in Mijnsheerenland. 
(Z/22/181763)

Mookhoek

10-02-2023 Het intern verbouwen van de woning (maken 
van een doorbraak) - Viskilstraat 26 in 
Mookhoek. (Z/23/186832)

Numansdorp

06-02-2023 Het realiseren van een buitenverblijf 
- Rijksstraatweg 46 in Numansdorp. 
(Z/22/180098)

08-02-2023 Het bouwen van een woning - Kornet 8 in 
Numansdorp. (Z/23/183070)

08-02-2023 Het plaatsen van een tijdelijke werktent - 
Voltastraat 2 in Numansdorp. (Z/22/178973)

Oud-Beijerland

07-02-2023 Het splitsen van het pand ten behoeve 
van het toevoegen van een kantoor voor 
verhuur en toevoegen van een huisnummer 
- Donkervoortlaan 14 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/181391)

07-02-2023 Splitsen van het pand en toekennen 
huisnummer - Oost-Voorstraat 102 in  
Oud-Beijerland. (Z/23/182832)

*** Rectificatie verleende omgevingsvergunning ***
In de rubriek van woensdag 8 februari stond onderstaande publicatie.

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Strijen

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

Deze publicatie was onjuist. De zaak is aangehouden en wordt 
voorlopig niet vergund.

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

07-02-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een rommelmarkt op 15 april 2023 van 10.00 
tot 15.00 uur - Dorpshaven in Numansdorp.

Oud-Beijerland

06-02-2023 Gewijzigde exploitatievergunning voor het 
Kookatelier - Boterhof 1 in  
Oud-Beijerland.

08-02-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een Storytime familievoorstelling De Bazuin 
op 18 maart 2023 van 19.30 tot 21.30 uur - 
Polderlaan 1 in Oud-Beijerland.

09-02-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een trainingsloop de R2R op 5 maart 2023 van 
10.00 tot 13.30 uur - start en finish is aan de 
Langeweg 14 in Oud-Beijerland.

Zuid-Beijerland

08-02-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
de Beers Drieluik cross loop op 5 maart 2023 
van 10.30 tot 13.30 uur - eiland Tiengemeten in 
Zuid-Beijerland.

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

10-02-2023 Het uitbreiden van het bedrijfspand - Mijlweg 
61a in 's-Gravendeel. De beslistermijn wordt 
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 
van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 04-04-2023. (Z/22/181347)

Oud-Beijerland

08-02-2023 Het plaatsen van reclamebord - Willem 
Beukelszstraat 2 in Oud-Beijerland. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 27-03-2023. 
(Z/22/180365)

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

09-02-2023 Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen 
van 2 kansspelautomaten in Willem's Place - 
Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

06-02-2023 Gewijzigde alcoholwetvergunning voor het 
Kookatelier - Boterhof 1 in  
Oud-Beijerland.

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

Numansdorp

06-02-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Seringenstraat 3 
in Numansdorp. (Z/23/186707)

09-02-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Van 
Beethovenstraat 3 in Numansdorp. 
(Z/23/187292)

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. Wij noemen dit een proefopstelling. Tijdens deze 4 weken 

geldt een lagere maximumsnelheid en zijn er wegversmallingen en verkeerslichten. 

Inloopavond

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

Numansdorp. Tijdens deze avond laten wij zien hoe de proefopstelling eruitziet. 

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. U kunt 

zelf bepalen hoe laat u komt. Diverse 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



Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen gemeente 
Hoeksche Waard
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend, dat na onderzoek is gebleken dat 

onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het 

adres waar hij/zij in de basisregistratie personen staat 

ingeschreven. Het college van B&W heeft besloten deze 

persoon uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen 

van gemeente Hoeksche Waard en te registreren in de 

landelijke Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een 

onbekend adres.

Naam Plaats Datum

M. Kuivenhoven Goudswaard 20-01-2023

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u 

binnen 6 weken na deze publicatie bezwaar maken. Dit 

doet u door een brief te sturen aan:  Het college van 

B&W, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de volgende 

gegevens vermelden:

• uw naam en adres;

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

• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht;

• de reden van bezwaar;

• een ondertekening met naam en handtekening.

Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens uw 

telefoonnummer en e-mailadres. Aan het behandelen van 

uw bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het besluit niet 

uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk geen schorsende 

werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Wilt u 

het besluit vanwege de spoedeisendheid laten uitstellen, 

dan kunt u een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ 

vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u 

naar: De voorzieningenrechter van de rechtbank 

Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 

BM Rotterdam. 

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij 

genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Een voorlopige 

voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook 

bezwaar is ingediend. Voor de behandeling van het 

verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank 

kosten (griffierecht) in rekening.

Realisatie gehandicaptenparkeerplaats aan de zijkant van gebouw ‘t Weegje

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij heeft besloten: 

• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats 

aan de zijkant van gebouw ’t Weegje 1-69 in 

‘s-Gravendeel. 

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.

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:

• Aart Reedijkweg 46 in Numansdorp;

Ligging en ruimtebeslag:

• Het te verkopen perceel is gelegen aan de achterzijde 

van adres Aart Reedijkweg 46 in Numansdorp. Het 

betreft het perceel kadastraal bekend Numansdorp, 

sectie A, nummer 2542 (ged.), groot ca. 15 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 

e-mail info@gemeentehw.nl. De reactie moet binnen 20 

kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking zijn 

ingediend. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met 

team Grondzaken via telefoonnummer 088 – 647 36 47.

Goudswaard 

‘s-Gravendeel 

Numansdorp 

Strijen

09-02-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Boomgaard 2-24 
en 28-60, P. de Jongstelaan 2-36 in Strijen. 
(Z/23/187242)

Vastgestelde besluiten

De raad heeft op 7 februari 2023 onderstaande besluiten 

vastgesteld.

• Verordening participatiewet IOAW en IOAZ Hoeksche 

Waard 2022;

• Wegsleepverordening HW 2023;

• Verordening noodsteun energiecrisis;

• Nadere regels noodsteun energiecrisis.

Bovengenoemd besluit is te raadplegen via de website 

www.gemeentehw.nl. Op 

www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Vaststelling Woonwagen- en standplaatsenbeleid gemeente Hoeksche Waard 2022

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij het Woonwagen- en 

standplaatsenbeleid Hoeksche Waard 2022 op 7 februari 

2023 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerp-

Woonwagen- en Standplaatsenbeleid Hoeksche Waard 

2022 lag van 17 november tot en met 28 december 2022 

voor iedereen ter inzage. In deze periode zijn geen 

zienswijzen ingediend.

Na het intrekken van de Woonwagenwet in 1999 werden 

de gemeenten verantwoordelijk voor het 

woonwagenbeleid. Gemeentelijk beleid beperkte zich tot 

het inrichten en beheren van woonwagencentra. Diverse 

uitspraken over mensenrechten in relatie tot 

woonwagenbewoners maakten duidelijk dat niet op de 

oude voet verder kon worden gegaan. Voor de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

waren de uitspraken aanleiding om een landelijk 

beleidskader uit te brengen. Dit kader moet worden 

omgezet in lokaal beleid. Het Woonwagen- en 

standplaatsenbeleid Hoeksche Waard 2022 voorziet 

hierin. 

Vragen?

Neem dan contact op met Nathalie van Prooijen via 

telefoonnummer 088 – 647 17 71 of via e-mail 

nathalie.vanprooijen@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

Nieuws uit de gemeenteraad

Gemeenteraad Hoeksche Waard bedankt u voor uw hulp!

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 

gevraagd. De reactietermijn is nu gesloten. 

Wij willen u bedanken voor uw bijdrage. 

Uw reactie neemt de gemeenteraad Hoeksche Waard 

mee in de zogeheten profielschets. Hierin omschrijft de 
raad welke persoon bij onze gemeente past.  

Op donderdag 23 maart stelt de raad deze profielschets 
vast. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te 

wonen. Meer informatie over het proces en de 

aankomende raadsvergaderingen leest u binnenkort op 

onze website.

De raad heeft besloten op dinsdag 7 februari

Op dinsdagavond 7 februari tijdens de besluitvormende 

vergadering heeft de gemeenteraad Hoeksche Waard 

onder meer besloten om het budget voor de 

startersleningen aan te vullen. Zo helpt de gemeente 

jonge mensen in de Hoeksche Waard bij het kopen van 

hun eerste huis. Ook heeft de raad de verordening 

noodsteun vastgesteld. Met deze verordening kan de 

gemeente verenigingen en stichtingen financieel 
ondersteunen vanwege de gestegen energietarieven. Het 

aanvraagformulier is via de gemeentelijke website te 

verkrijgen.

Raad benoemt Elin Quaak tot nieuwe 

kinderburgemeester van de Hoeksche Waard

Aan het begin van de besluitvormende vergadering heeft 

de gemeenteraad Elin Quaak benoemd tot de nieuwe 

kinderburgemeester van de Hoeksche Waard. Elin 

vertegenwoordigt in 2023 de kinderen in de Hoeksche 

Waard en volgt daarmee Chris Buitendijk op. Hij was in 

2022 de eerste kinderburgemeester van de gemeente.

Nieuw burgerlid GroenLinks

Nina Hollemans is tijdens de vergadering door de raad 

benoemd als burgerlid voor de fractie GroenLinks. De 

voorzitter van de raad heeft haar de integriteitsbelofte 

afgenomen. Fracties in de gemeenteraad Hoeksche 

Waard mogen maximaal 3 burgerleden laten benoemen.

Raad vraagt om terugkerend overzicht van projecten 

Ontwikkelbeeld Numansdorp

De raad heeft het Ontwikkelbeeld Numansdorp 

vastgesteld. Met dit plan wil het college het verkeer op 

de wegen beter verdelen en de woningbouw verder 

ontwikkelen. Ook wil het college meer recreatie langs het 

water mogelijk maken, zo ook voldoende groen en 

wandelmogelijkheden. De raad heeft een motie 

aangenomen over dit onderwerp. Hiermee vraagt de raad 

aan het college om 2 keer per jaar geïnformeerd te 

worden over grote, lopende projecten in Numansdorp. 

Dit kunnen onder andere woningbouwprojecten zijn, 

plannen om de verkeerswegen te wijzigen of nieuwe 

recreatieve voorzieningen. De raad wil namelijk op tijd de 

plannen kunnen beoordelen en wanneer nodig bijsturen.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via 

https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/ 

vergadering/1068448.

Hoe oordeelt de gemeenteraad over de plannen van het college?

Wat vindt de gemeenteraad Hoeksche Waard van het 

bestemmingsplan Kreekkade 1 in Heinenoord? Of van de 

verhoging van het budget Sociaal Vangnet Volwassenen? 

Dit en meer staat op de agenda van de raad tijdens de 

oordeelsvormende vergadering op dinsdagavond 21 

februari. Welkom!

Fysieke en sociale leefomgeving samengevoegd in 

één oordeelsvormende vergadering

Normaliter oordeelt de gemeenteraad over de 

verschillende onderwerpen tijdens 2 losse vergaderingen. 

Op dinsdag 21 februari zijn de fysieke en sociale 

onderwerpen samengevoegd en debatteren de raads- en 

burgerleden gezamenlijk tijdens één vergadering. 

Bestemmingsplannen Buitendijk 28 in Strijensas en 

Kreekkade 1 in Heinenoord

Het college stelt de raad voor om de bestemming op het 

perceel Buitendijk 28 in Strijensas te wijzigen van 

agrarisch naar wonen. Het agrarische bedrijf kan dan 

worden gesloopt, zodat 2 nieuwe woningen gebouwd 

kunnen worden. De bestaande bedrijfswoning wordt een 

woonhuis.

Aan de Kreekkade 1 in Heinenoord was een technisch 

bedrijf gevestigd. Het college vraagt de raad om deze 

bestemming te wijzigen in wonen. Op deze manier wil het 

college bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het 

buitengebied.  

Hoe oordelen de raadsfracties over deze plannen?

Vergadering bijwonen of online kijken? Welkom!

Volg de vergadering op dinsdagavond 21 februari vanaf 

de publieke tribune. De vergadering is in het 

gemeentehuis Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6) en 

start om 19.30 uur. U kunt de vergadering ook live online 

volgen via www.gemeentehw.nl/live. 

Wat staat nog meer op de agenda?

De agenda en stukken voor deze vergadering vindt u op 

www.gemeentehw.nl/overzicht. Klik op de datum 21 

februari 2023.

Realisatie gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor de woning van de Prins 
Bernhardstraat 3
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij heeft besloten: 

• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken voor de woning van de Prins Bernhardstraat 3 

in Piershil. 

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.

Piershil


