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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!

Administratief medewer-
ker Vergunningverlening, 
Toezicht & Handhaving 
(20-28 uur)

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)

Portfoliomanager 
(36 uur)

Regisseur ondernemen 
(36 uur)

Senior adviseur Opvoeden 
& Opgroeien – aandachts-
gebied Jeugdhulp 
(32-36 uur)

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

Senior medewerker 
Verkeer 
(36 uur)

Senior werkvoorbereider/
beheerder 
(36 uur)

Specialist wegbeheer 
(36 uur)

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

Strategisch adviseur team 
Strategie 
(36 uur)

Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening 
(36 uur)

Werkvoorbereider 
groenonderhoud 
(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?

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard? 

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 

Woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. 

Door te stemmen bepaalt u mee wie er de komende 4 jaar over de plannen van de 

provincie en het waterschap beslissen. In Hoeksche Waard kunt u uw stem uitbrengen 

op de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en het algemeen bestuur van 

waterschap Hollandse Delta. 

Op www.gemeentehw.nl/verkiezingen hebben wij voor u alle praktische en handige 

verkiezingsinformatie voor u op een rij gezet. In de aanloop naar de verkiezingen 

delen wij deze informatie ook met u via Het Kompas en onze socialmediakanalen. 

Wanneer mag u eigenlijk stemmen?

U mag stemmen als u: 

• Nederlander bent; 

• 18 jaar of ouder bent; 

• niet bent uitgesloten van het kiesrecht. 



Gemeente vraagt mantelzorgers om mening

Gemeente Hoeksche Waard heeft onderzoeksbureau Newcom opdracht gegeven 

onderzoek te doen naar de Mantelzorgagenda en daarmee ook naar de Blijk van 

Waardering voor mantelzorgers. Dit onderzoek start in de week van maandag 20 

februari. Alle mantelzorgers, die staan ingeschreven als mantelzorger bij MEE 

Mantelzorg, ontvangen een brief of e-mail met een uitnodiging voor deelname aan 

het onderzoek. 

Aanleiding onderzoek

In november 2022 ontvingen alle mantelzorgers, die staan ingeschreven bij MEE 

Mantelzorg, een Blijk van Waardering. Deze zag er anders uit dan in voorgaande 

jaren. In plaats van een cadeaubon, viel een cadeaupakket met een aantal producten 

op de deurmat. Ondanks het zorgvuldig samenstellen, viel dit pakket niet bij 

iedereen in goede aarde. Deze signalen kwamen bij zowel MEE Mantelzorg als 

gemeente Hoeksche Waard binnen. In vervolg hierop werd een petitie opgestart 

door enkele mantelzorgers en vond een gesprek plaats tussen een aantal 

mantelzorgers en wethouder Blaak-van de Lagemaat (Zorg & Welzijn). Ook werden 

raadsvragen beantwoord. Omdat we onze mantelzorgers erg waarderen en een 

warm hart toedragen, nemen we de ontvangen signalen serieus. Afgesproken werd, 

dat de gemeente de Mantelzorgagenda en daarmee de Blijk van Waardering begin 

evalueert. Een tussenevaluatie van de Mantelzorgagenda stond al op de planning. 

Dit gebeurt nu aan de hand van een onderzoek, waarin ook de Blijk van Waardering 

wordt meegenomen.

Start online onderzoek vanaf maandag 20 februari 

Vanaf maandag 20 februari 2023 start het onderzoek onder alle mantelzorgers, die 

staan ingeschreven bij MEE Mantelzorg. Onderzoeksbureau Newcom voert dit 

onderzoek uit in opdracht van de gemeente. Door middel van een kwantitatief 

online onderzoek wordt mantelzorgers hun mening gevraagd. Dit betekent dat álle 

mantelzorgers de gelegenheid krijgen hun stem te laten horen. Een ander voordeel 

is, dat we verschillende groepen mantelzorgers (jonge mantelzorgers, werkenden 

mantelzorgers, oudere mantelzorgers en ouders zorgintensief kind) kunnen 

onderscheiden, die verschillende behoeften hebben.  

Aantal interviews

Naast het online onderzoek gaat het onderzoeksbureau met een aantal 

mantelzorgers verder in gesprek in de vorm van diepte-interviews. Dit gebeurt om 

de onderzoeksresultaten te verduidelijken, zodat we hier gericht mee aan de slag 

kunnen. Newcom zorgt ervoor dat de verschillende groepen mantelzorgers 

voldoende vertegenwoordigd zijn in deze gesprekken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het onderzoek op www.gemeentehw.nl/actueel.

Vanaf maandag 27 februari vaccineren 
zonder afspraak in ‘s-Gravendeel, Heinenoord, 

Mijnsheerenland, Numansdorp en Oud-Beijerland

GGD Zuid-Holland Zuid heeft tot en met zaterdag 1 april in verschillende gemeentes 

tijdelijke vaccinatielocaties ingericht. Ook op diverse locaties in de Hoeksche Waard. 

Inwoners kunnen hier terecht voor vragen over het coronavaccin en gratis, zonder 

afspraak, hun vaccinatie (vanaf 18 jaar) halen. Hierdoor biedt GGD Zuid-Holland Zuid 

alle inwoners van Zuid-Holland Zuid de gelegenheid laagdrempelig, dichtbij huis  

en zonder afspraak een vaccinatie te halen. Let op: de tijdelijke locaties in het 

gemeentehuis in Oud-Beijerland en Streona in Strijen sluiten per vrijdag 24 februari.

Overzicht tijdelijke vaccinatielocaties en tijden

Verder geldt voor de Provinciale Statenverkiezing nog dat u op maandag 30 januari in 

provincie Zuid-Holland moet wonen. Voor de waterschapsverkiezing is het van belang 

dat u op maandag 30 januari in een gemeente woont die valt onder het werkgebied 

van waterschap Hollandse Delta. Ook EU-burgers en niet-Nederlanders met een 

geldige verblijfsvergunning mogen stemmen voor de waterschapsverkiezing als ze 

voldoen aan de overige voorwaarden.

Stempas(sen) kwijtgeraakt of niet ontvangen? Regel op tijd vervangende 

stempas(sen)!

U ontvangt uiterlijk woensdag 1 maart uw stempas(sen) op uw huisadres. U kunt niet 

stemmen als u geen geldige stempas(sen) heeft. Bent u een stempas kwijt of heeft u 

deze niet ontvangen? Dan kunt een vervangende stempas aanvragen. Dat kan heel 

gemakkelijk online. Maar ook schriftelijk of persoonlijk op één van de servicepunten 

kunt u een vervangende pas aanvragen. Let op: u ontvangt per verkiezing (Provinciale 

Staten en waterschap) een aparte stempas. Heeft u helemaal geen stempassen 

ontvangen terwijl u die wel had moeten krijgen? Dan moet u per verkiezing (dus 2 

keer) een vervangende stempas aanvragen. Het online aanvragen van vervangende 

stempassen kan tot en met vrijdag 10 maart. Komt u liever langs op één van onze 

servicepunten? Dan heeft u tot dinsdag 14 maart, 12.00 uur de tijd om persoonlijk uw 

nieuwe stempas(sen) aan te vragen.

Wanneer ontvangt u de kandidatenlijsten?

Uiterlijk vrijdag 10 maart ontvangt u de kandidatenlijsten. Deze worden huis-aan-huis 

bezorgd.

Ook stemmen in een bus of molen mogelijk

U kunt stemmen op woensdag 15 maart 2023, tussen 7.30 en 21.00 uur. U kunt 

hiervoor niet alleen terecht in de ‘reguliere stembureaus’. Wij willen zoveel mogelijk 

inwoners de kans bieden om makkelijk hun stem uit te brengen. Daarom rijdt er weer 

een speciale verkiezingsbus rond. Ook kunt u stemmen in 2 molens. Let op: De 

verkiezingsbus en de molens zijn – in tegenstelling tot alle reguliere stembureaus – 

niet rolstoeltoegankelijk. De verkiezingsbus rijdt tussen 8.15 en 17.15 uur door de 

Hoeksche Waard. In deze bus kunt u, net als in een ‘normaal’ stemlokaal, uw stem 

uitbrengen. Deze bus rijdt volgens een vast rooster naar buurtschappen en de 

middelbare scholen Willem van Oranje/Hoeksch Lyceum. Zo kunnen ook de 18- en 

19-jarigen makkelijk (voor het eerst) stemmen. 

Molens en het waterbeheer in de polders zijn van oudsher onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Daarom kunt u deze (waterschaps)verkiezingen ook stemmen in 2 molens: 

De Poldersche Molen in Maasdam en de Oostmolen in Mijnsheerenland. In beide 

molens kunt u woensdag 15 maart tussen 10.00 en 16.00 uur uw stem uitbrengen 

voor zowel de waterschaps- als de Provinciale Statenverkiezingen. Het overzicht met 

de adressen van alle stemlokalen, molens en de route van de verkiezingsbus staat op 

onze website. Ook vindt u deze straks terug op de achterzijde van de 

kandidatenlijst(en) die u ontvangt. Daarnaast publiceren wij deze locaties op een later 

moment in het gemeentenieuws in Het Kompas. 

Zelfstandig stemmen mogelijk voor mensen met visuele handicap

Mensen die slechtziend of blind zijn, of die slecht kunnen lezen, kunnen straks op het 

stembureau in het gemeentehuis in Oud-Beijerland helemaal zelfstandig stemmen. 

Dat kan met behulp van een stemmal en een soundbox met een gesproken 

kandidatenlijst.

Kijk voor meer informatie over de verkiezingen Provinciale Staten en 

waterschappen op www.gemeentehw.nl/verkiezingen, 

www.waterschapsverkiezingen.nl en www.zuid-holland.nl. 

Tellers gezocht voor verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Op woensdag 15 maart vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten en 

waterschappen plaats. We hebben voldoende stembureauleden om alle 

stembureaus te bemensen. Maar extra tellers zijn nog van harte welkom. Ben je 18 

jaar of ouder en lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan de komende 

verkiezingen? Meld je dan aan als teller en vul je gegevens in!

Als je je hebt aangemeld, krijg je een mail met een link naar de training voor tellers. 

Wanneer je deze training met goed resultaat hebt afgerond kunnen wij je definitief 
als teller indelen. Zodra wij genoeg tellers hebben, kom je op de reservelijst. Dat 

betekent dat je nog tot de verkiezingsavond opgeroepen en ingedeeld kan worden, 

bijvoorbeeld als mensen ziek zijn. Het tellen op de stembureaus start om 21.00 uur 

en is meestal rond middernacht klaar. De vergoeding is € 40,00.



Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Wandelen op de Staart? Houd je aan de regels!

Afgelopen zomer hebben wij in overleg met Hoekschewaards Landschap en FREE 

Nature een wandelpad aangelegd in natuurgebied de Staart in Oud-Beijerland. Dit 

hebben wij gedaan om het drukke naastgelegen fietspad te ontlasten. Veel wandelaars 
maken inmiddels met plezier gebruik van het nieuwe pad. Alleen houdt niet iedereen 

zich aan de toegangsregels. In combinatie met de Schotse Hooglanders en de 

Konikpaarden die al bijna 20 jaar op de Staart leven, leidt dit tot ongewenste en 

gevaarlijke situaties.

Mens is te gast, dieren hebben voorrang

De regels op het wandelpad zijn hetzelfde als op de rest van de Staart: honden aan de 

lijn, houdt minstens 25 meter afstand tot de grote, half wilde grazers en voer de dieren 

niet. Wij mensen zijn hier welkom om te wandelen en te struinen, maar zijn wél te gast. 

De Schotse Hooglanders, Konikpaarden en andere dieren hebben altijd voorrang. Staan 

er dus runderen en paarden op of bij het pad, loop er dan met een ruime boog omheen. 

Wil je dat niet, draai dan om en loop terug. Er zijn diverse klaphekken om het gebied te 

verlaten. Aai en/of voer de dieren niet. Hier worden de dieren opdringerig van en 

vormen zo een gevaar voor andere bezoekers. Er zijn al klachten binnengekomen van 

bezoekers die werden lastiggevallen door de paarden. Als dit aanhoudt moeten de 

paarden helaas weggehaald worden.

Dieren zijn onmisbaar voor de Staart

De dieren zijn onmisbaar voor de Staart. Zij zorgen door het grazen, lopen, mesten, 

schuren enzovoort voor de natuurlijke ontwikkeling van dit natuurgebied. Het feit dat er 

een verhard pad ligt, betekent niet dat bezoekers het alleenrecht hebben. Respecteer 

dus de regels en de grote grazers. Zo kan iedereen blijven genieten van al het moois op 

de Staart.

Bouwwerkzaamheden voor nieuw Windpark Oude Mol in Strijensas van start

De 6 windturbines van het huidige windpark in de Mariapolder in Strijensas worden 

vervangen door 4 nieuwe windturbines. Vanaf maandag 20 februari starten de 

werkzaamheden op locatie. 

Om de overlast van het werkverkeer voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken, 

wordt er gebruik gemaakt van een transportroute. De transportroute is in overleg met  

gemeente Hoeksche Waard en Stichting Windwaarde, die de belangen van 

omwonenden behartigt, bepaald. De route gaat vanaf de Kiltunnelweg (N217) richting 

de Strijenseweg, via de Platte Schenkel en Boomdijk en de Sassedijk. Het transport vindt 

in 2 richtingen plaats. Hiervoor worden langs de route enkele passeerhavens gemaakt. 

Op dagen dat er veel transporten plaatsvinden, worden er verkeersregelaars ingezet op 

locaties waar werkverkeer, autoverkeer en fietsverkeer samenkomen. De transporten 
bestaan hoofdzakelijk uit vrachtwagens met zand, repac en bouwmaterieel zoals 

graafmachines. Alle werkzaamheden en het bijbehorende transport vinden plaats op 

werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de realisatie van het project? Of ondervindt u overlast van de 

werkzaamheden? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact op met de 

initiatiefnemer (directie Windpark Oude Mol) via telefoonnummer 06 – 45 36 23 79 of 

stuur een mail naar info@windparkoudemol.nl.

Meer informatie over Windpark Oude Mol vindt u terug op de website van de 

initiatiefnemer www.windparkoudemol.nl. Meer informatie over Stichting Windwaarde 

vindt u op www.windwaarde.nl. Wilt u de bouw op de voet volgen? Dan kunt u De 

BouwApp downloaden en installeren op uw telefoon. Via deze app zullen wij met 

regelmaat updates over de voortgang van de bouw en eventuele bijzonderheden delen.

Oud-Beijerland 

Strijen 

Wandelpad de Staart - Esther Linnartz-FREE Nature

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 aangege-

ven gebied. U kunt via de website ook de 

‘Over uw buurt’ app downloaden.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

13-02-2023 Het realiseren van een schuurtje voor een 
driewieler - Willem Alexanderplein, Sectie F 558 
in Heinenoord. (Z/23/187599)

Mijnsheerenland

15-02-2023 Het rooien van 1 lindeboom - Raadhuislaan 
op de hoek van de Burg. Van Walsumstraat in 
Mijnsheerenland. (Z/23/188087)

Numansdorp

12-02-2023 Het aanbouwen aan de voorzijde van de 
woning - Azaleastraat 35 in Numansdorp. 
(Z/23/187557)

17-02-2023 Het plaatsen van dakkapellen - Bernhardstraat 
99 in Numansdorp. (Z/23/188383)

Oud-Beijerland

12-02-2023 Het toevoegen van een woning - Oostdijk 23 in 
Oud-Beijerland. (Z/23/187563)

15-02-2023 Het aanbrengen van een rookkanaal aan de 
buitenkant van de woning - A.W. Lipsstraat 1 in 
Oud-Beijerland. (Z/23/188003)

15-02-2023 Het verbreden van de in-/uitrit - Roerdompweg 
48 en 50 in Oud-Beijerland. (Z/23/187932)

17-02-2023 Het plaatsen van een dakopbouw met 
nokverhoging - Meidoornstraat 1 in  
Oud-Beijerland. (Z/23/188401)

Puttershoek

13-02-2023 Het vervangen van de garagedeur voor een 
kozijn met raam en deur - Andromeda 1 in 
Puttershoek. (Z/23/187766)

17-02-2023 Het vervangen van houten kozijnen 
voor kunststofkozijnen - Noordster 12 in 
Puttershoek. (Z/23/188409)

Zuid-Beijerland

13-02-2023 Het plaatsen van zonnepanelen op de 
bestaande overkapping - Akkerwinde 70 in 
Zuid-Beijerland. (Z/23/187768)

13-02-2023 Het uitbreiden van de bestaande winkel 
met winkelruimte, opslag, kantoren en 
horecavoorziening - Gravin Sabinastraat 57 in 
Zuid-Beijerland. (Z/23/187756)

14-02-2023 Het bouwen van een aanbouw en dakkapellen 
- Zwartsluisje 29 in Zuid-Beijerland. 
(Z/23/187920)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

16-02-2023 Het renoveren van de voorgevel (gemeentelijk 
monument) - Langestraat 10 in 's-Gravendeel. 
(Z/22/180652)

Klaaswaal

13-02-2023 Het plaatsen van 32 zonnepanelen -  
Oud-Cromstrijensedijk OZ 56 in Klaaswaal. 
(Z/23/185991)

17-02-2023 Het aanleggen van een tijdelijke bouwweg 
- tussen de Oud-Cromstrijensedijk en de 
Kreupeleweg in Klaaswaal. (Z/22/172695)



17-02-2023 Het bouwen van 31 koopwoningen plan ‘Blom’ 
eerste fase - Dijkmanszoet 2 t/m 24 (even), 
6a t/m 16a (even, boven) Bellefleur 2 t/m 14 
(even), Elstar 2 t/m 12 (even) in Klaaswaal. 
(Z/22/178860)

Mijnsheerenland

13-02-2023 Het plaatsen van een dakkapel - Vingerling 41 in 
Mijnsheerenland. (Z/22/181099)

Nieuw-Beijerland

13-02-2023 Het bouwen van een berging op het zijerf 
- Elzenlaantje 2 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/23/185866)

Numansdorp

13-02-2023 Het bouwen van een woning - Kolonel 3 in 
Numansdorp. (Z/22/181034)

16-02-2023 Het plaatsen van pv panelen op Landgoed 
de Ackskeen - Middelsluissedijk OZ 74a in 
Numansdorp. (Z/22/177532)

Oud-Beijerland

15-02-2023 Het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel 
- Strienemonde 48 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/181693)

16-02-2023 Het realiseren van een aanbouw ten behoeve 
van een sushi restaurant en het realiseren van 
een bovenwoning - Oost-Voorstraat 41 in  
Oud-Beijerland. (Z/22/178588)

Piershil

17-02-2023 Het uitbreiden van een café aan de achterzijde - 
Voorstraat 18 in Piershil. (Z/23/184365)

Puttershoek

13-02-2023 Het kappen van een boom - Kadastrale sectie 
C perceelnummer 3070 in Puttershoek. 
(Z/23/186636)

17-02-2023 Het uitbreiden van obs het Driespan - Singel 3 
in Puttershoek. (Z/22/178724)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Maasdam

13-02-2023 Vergunning wordt verleend voor het innemen 
van een standplaats voor de verkoop van vis in 
de periode van vrijdag 17 februari 2023 tot en 
met vrijdag 17 februari 2033 van 8.00 tot 13.00 
uur - Kilstraat in Maasdam.  

Mookhoek

16-02-2023 Evenementenvergunning wordt verleend voor 
het houden van een bijeenkomst van oude 
tractoren op zaterdag 20 mei 2023 van 9.00 tot 
17.00 uur en op zondag 21 mei 2023 van 13.00 
tot 15.00 uur - Schaweg 8 in Mookhoek.

Strijen

14-02-2023 Vergunning voor het organiseren van een 
loterij op maandag 29 mei 2023 om 15.00 uur - 
kantine van de voetbalvereniging in Strijen.

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Heinenoord

13-02-2023 Het bouwen van een bedrijfshal - Reedijk 7n 
in Heinenoord. De beslistermijn wordt met 6 
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
30-03-2023. (Z/22/180870)

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Mookhoek

16-02-2023 Een ontheffing voor het verstrekken van zwak 
alcoholische dranken buiten een horeca-
inrichting. Deze ontheffing is geldig op 
zaterdag 20 mei 2023 tussen 12.00 en 17.00 
uur en op zondag 21 mei 2023 van 13.00 tot 
15.00 uur tijdens het evenement Holdertreffen 
- Schaweg 8 in Mookhoek.

Numansdorp

17-02-2023 Een vergunning voor de Alcoholwet voor het 
uitoefenen van het slijtersbedrijf - Voorstraat 
55a in Numansdorp.

Piershil

14-02-2023 Een ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
schenken van zwak alcoholhoudende dranken 
tijdens de Open dag LAW Tol B.V. op vrijdag 
7 april 2023 vanaf 12.00 tot 22.30 uur - Oud 
Piershilseweg 11 in Piershil.   

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

15-02-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Anjerstraat 21 in 
's-Gravendeel. (Z/23/187910)

Goudswaard

16-02-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Langeweg 3 in 
Goudswaard. (Z/23/188267)

Klaaswaal

12-02-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Boomdijk 29 c in 
Klaaswaal. (Z/23/187555)

Numansdorp

15-02-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Rijksstraatweg 
100 in Numansdorp. (Z/23/187925)

Oud-Beijerland

15-02-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Breitnerstraat 8 
in Oud-Beijerland. (Z/23/188043)

Strijen

13-02-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Molenweg 1 in 
Strijen. (Z/23/187652)

Naamgeving openbare ruimte (formaliseringsbesluit straatnamen)

Uit analyses tussen de Basisregistratie Grootschalige 

Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG) is gebleken dat een aantal openbare 

ruimte labels, anders gezegd straatnamen, wel in de BGT 

voorkomen maar niet in de BAG. De genoemde 

straatnamen zijn al in gebruik.  

Vanuit landelijk kwaliteitstoezicht, ENSIA, heeft 

samenhang tussen deze basisregistraties (BGT en BAG) 

prioriteit. Door koppeling van de basisregistraties worden 

straten vindbaar, onder andere voor navigatieapparatuur. 

Het is verklaarbaar dat de ontbrekende straatnamen niet 

in de BAG voorkomen: er zijn namelijk geen panden met 

een verblijfsobject, een adres, aan de betreffende straten 
gelegen. Door het nemen van een formaliseringsbesluit 

worden de genoemde straatnamen officieel vastgesteld, 
kan de koppeling tussen de genoemde basisregistraties 

plaatsvinden en worden de straten vindbaar.

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

heeft op donderdag 2 februari 2023 besloten de 

volgende straatnamen vast te stellen/te formaliseren:

• Lange Eendragtsweg in Goudswaard

• Ruitersdijk in ‘s-Gravendeel

• Veerstoep in Heinenoord 

• Ducheminlaan in Heinenoord

• Rijksweg A29 in Heinenoord

• Rijksweg A29 in Klaaswaal

• Hoekse Onderweg in Maasdam

• Eerste Rijpegors in Mijnsheerenland 

• Rijksweg A29 in Mijnsheerenland

• Eerste Dwarsweg in Numansdorp

• Tuinfluiter in Numansdorp 
• Korte Laning in Oud-Beijerland

• Lange Laning in Oud-Beijerland 

• Oude Tol in Oud-Beijerland

• Rijksweg A29 in Westmaas

Heeft u vragen over dit besluit?

Neem dan contact met de gemeente op via 

telefoonnummer 088 - 647 36 47 of via e-mail 

bag@gemeentehw.nl. 

Melding Activiteitenbesluit Steegjesdijk 

Gemeente Hoeksche Waard heeft een melding op grond 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. De 

melding is gedaan voor het veranderen van een groot 

bedrijfsgebouw naar eerdere kleine bedrijfsunits en de 

nieuwbouw van een pand met bedrijfsunits op de locatie 

Steegjesdijk 3 in Numansdorp. Deze melding is 

afgehandeld onder zaaknummer Z-23-420894

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een melding wordt bij de gemeente gedaan om 

toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, 

slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de 

gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw 

omgeving.

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de 

melding van de activiteit?

Een melding leidt niet tot een besluit. Tegen deze 

melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze 

publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte 

bekendmaking.

Heeft u vragen over de melding van de activiteit?

U kunt de melding bekijken en hierover vragen stellen. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit 

kan via het telefoonnummer 14 0186.

Numansdorp 



Realisatie oplaadpunt elektrische voertuigen 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

heeft besloten een oplaadpunt voor elektrische 

voertuigen te realiseren aan de Bachlaan in  

Oud-Beijerland.

Bezwaarschrift indienen 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een 

termijn van 6 weken, een schriftelijk en gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van 

gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA 

Oud-Beijerland.

Realisatie gehandicaptenparkeerplaats 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 woning van het Koninginneplein 62 in  

Oud-Beijerland

Bezwaarschrift indienen

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een 

termijn van 6 weken, een schriftelijk en gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van 

gemeente Hoeksche Waard.

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


