
Nieuws uit de gemeente
Week 9 |  1 maart 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!

Adviseur Publiekszaken 
(32-36 uur)

Adviseur ondernemen 
agrarische sector 
(30 uur)

Beheermedewerker Sport 
(36 uur)

Beleidsmedewerker 
Verkeer 
(36 uur)

Bestuurssecretaresse 
(24 uur)

Corporate recruiter/
specialist werving & 
selectie 
(36 uur)

Klantmanager Inkomen 
(28-32 uur)

Medewerker groen 
begraafplaatsen 
(36 uur)

Opgaveregisseur 
(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)

Startersfunctie junior 
Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke ordening 
(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? 

Vrijdag 3 maart is het de Internationale dag van het gehoor

Vrijdag 3 maart is het de Internationale dag van het gehoor en vragen we extra 

aandacht voor de campagne Hoorwinst Hoeksche Waard. Deze campagne gaat over 

het sociale aspect van slechthorendheid: wat kunt u doen om het contact met 

slechthorenden te verbeteren? Lees het op onze website 

www.gemeentehw.nl/actueel.



Woensdag 15 maart 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. Door uw stem uit te brengen 

bepaalt u hoe uw omgeving eruit komt te zien. In de 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 

deze rubriek en onze socialmediakanalen. 

Nog geen stempas(sen) 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. Heeft u geen stempas(sen) 

ontvangen of bent u een stempas kwijtgeraakt? Vraag dan een vervangende stempas 

aan. Dat kan heel gemakkelijk online. Maar ook schriftelijk of persoonlijk op één van 

de servicepunten kunt u een vervangende pas 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. 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.

Wanneer ontvangt u de kandidatenlijsten?

Uiterlijk vrijdag 10 maart ontvangt u de kandidatenlijsten. De kandidatenlijsten 

worden dus niet gelijk met de stempassen verstuurd.

Kunt u zelf niet gaan stemmen? Machtig iemand anders

U mag iemand toestemming geven - machtigen - om voor u te gaan stemmen. Dat kan 

met een zogenoemde onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht. De 

persoon die voor u gaat stemmen mag maximaal 2 volmachten per verkiezing 

(Provinciale Staten en waterschap) aannemen. Regel uw volmacht(en) op tijd. Het 

aanvragen van schriftelijke volmachten kan tot en met vrijdag 10 maart. Hierna kunt  

u alleen onderhandse volmachten geven.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht 

kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen. U mag deze machtiging niet op het 

stembureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis) regelen.  

Zo werkt het:

Op de achterkant van uw stempassen staat een ‘volmachtbewijs’.

• U mag alleen iemand machtigen die ook stempassen heeft ontvangen voor de 

verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschappen in gemeente Hoeksche 

Waard.

• U vult de naam in van de persoon die u wilt machtigen en zet uw handtekening.

• De persoon die u machtigt zet ook zijn/haar handtekening.

• U geeft de gemachtigde op de dag van de verkiezing uw identiteitsbewijs mee of 

een kopie daarvan. Dat mag ook een foto op zijn/haar mobiele telefoon of tablet 

zijn.

• De gemachtigde laat uw identiteitsbewijs (of de kopie of foto daarvan) op het 

stembureau zien.

• De gemachtigde brengt uw stem(men) tegelijk uit met zijn/haar eigen stem(men).

Schriftelijke volmacht

Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen per post één 

of 2 volmachtsbewijzen toegestuurd. Per verkiezing (Provinciale Staten en 

waterschap) moet u namelijk een apart volmachtsbewijs regelen.

Online aanvragen (met DigiD)

Wij ontvangen uw aanvraag het liefst digitaal. Bij de online aanvraag is het nodig een 

ingevulde en ondertekende verklaring van de gemachtigde te uploaden. U vindt dit 

formulier op www.gemeentehw.nl/verkiezingen. Wilt u zowel voor de Provinciale 

Staten- als voor de waterschapsverkiezing iemand machtigen? Dan kunt u dit na elkaar 

aanvragen. Dus één aanvraag per verkiezing.

Kunt of wilt u uw volmacht(en) niet online aanvragen? 

Gebruik dan het formulier om bij volmacht te stemmen. U vindt dit formulier op 

www.gemeentehw.nl/verkiezingen. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier 

inleveren, mailen of opsturen. Let op: vul per verkiezing één formulier in!

• Inleveren: lever het/de formulier(en) in bij één van onze servicepunten. U kunt 

hiervoor een afspraak maken of binnenlopen tijdens de openingstijden van onze 

servicepunten. 

• Mailen: scan het/de formulier(en) in en mail deze 

naar burgerzaken@gemeentehw.nl.  

• Opsturen: stuur het/de formulier(en) naar gemeente Hoeksche Waard, team 

Publiekszaken, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. 

Stemmen in een andere gemeente? Dat kan! 

U kunt voor elke verkiezing (Provinciale Staten en/of waterschap) kiezerspassen 

aanvragen. Met deze kiezerspassen kunt u gaan stemmen in elk stemlokaal binnen 

provincie Zuid-Holland en/of waterschap Hollandse Delta. Het online - via DigiD - 

aanvragen van uw kiezerspas(sen) 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 kiezerspas(sen) aan te vragen.

Kunt of wilt u uw verkiezingspas(sen) niet online aanvragen?

Neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 

14 0186 of 088 – 647 36 47. 

Wilt u liever persoonlijk langskomen? 

Maak dan online een afspraak of bel telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47. 

Aan de balie op één van onze servicepunten, op de afgesproken tijd krijgt u uw 

kiezerspas(sen) mee. 

Wilt u schriftelijk uw kiezerspas(sen) aanvragen?   

Gebruik dan het formulier verzoek om een kiezerspas. U vindt dit formulier op 

www.gemeentehw.nl/verkiezingen. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier 

mailen of opsturen. Let op: vul per verkiezing (Provinciale Staten en waterschap) één 

formulier in!

• Mailen: scan het/de formulier(en) in en mail deze 

naar burgerzaken@gemeentehw.nl.  

• Opsturen: stuur het/de formulier(en) naar Gemeente Hoeksche Waard, team 

Publiekszaken, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. 

U krijgt uw kiezerspas(sen) thuisgestuurd.

Meer verkiezingsinformatie

Kijk voor meer praktische informatie over de verkiezingen Provinciale Staten en 

waterschappen op www.gemeentehw.nl/verkiezingen. Hier vindt u onder andere 

de locaties van de stembureaus waar u straks kunt stemmen. Deze overzichten 

staan ook op de kandidatenlijsten die u thuisbezorgd krijgt. Op 

www.waterschapsverkiezingen.nl en www.zuid-holland.nl/verkiezingen staat meer 

inhoudelijke informatie. Op deze websites wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat de 

Provinciale Staten en waterschappen precies allemaal doen, waar het bij deze 

verkiezingen om gaat en welke partijen/personen er meedoen. 

Vul de stemhulp in!

Kunt u wel wat hulp gebruiken om te beslissen op wie u wilt stemmen? Vul dan de 

stemhulp in op www.mijnstem.nl. U kunt deze invullen voor zowel de Provinciale 

Statenverkiezing als de waterschapsverkiezing.



Woensdag 8 maart is Internationale Vrouwendag

Een dag waarop we extra aandacht geven aan de vrouw. En dat is nog steeds hard 

nodig. In Nederland is het helaas nog zo dat zo’n 45% van de vrouwen en meisjes 

(ooit) te maken krijgt met geweld. Ook hier in de Hoeksche Waard zijn er alleen vorig 

jaar al 337 meldingen bij Veilig Thuis gedaan over huiselijk geweld, kinder- en 

ouderenmishandeling. Hierbij zijn vrouwen veel vaker slachtoffer dan mannen. Om 
slachtoffers van huiselijk geweld te helpen is het belangrijk om een veilige omgeving 
en een luisterend oor te bieden. 

Film 'Belaagd'

Bewustwording en bespreekbaar maken van huiselijk geweld is erg belangrijk. Daarom 

vertoont gemeente Hoeksche Waard samen met de Soroptimisten Hoeksche Waard/

IJsselmonde op woensdag 8 maart de film 'Belaagd' in de raadszaal van het 
gemeentehuis in Oud-Beijerland. In deze documentaire delen diverse vrouwen in alle 

openheid hun ervaringen over misplaatste grappen, handtastelijkheden, aanranding, 

seksuele intimidatie, verkrachting en geweld. De vrouwen vertellen over de impact 

van deze ervaringen en de angst en onvrijheid die deze veroorzaakt. Levenslang op je 

hoede, altijd rekening houden met gevaar. En als het je overkomt, het schuldgevoel en 

de schaamte om erover te praten. De vrouwen in 'Belaagd' hebben besloten het 
zwijgen te doorbreken. De optelsom van hun verhalen legt een cultuur bloot waarin 

vrouwen vaak worden beschouwd als bezit of seksueel object, dat betast, geslagen of 

misbruikt mag worden.

Nabespreking

Na afloop van deze film is er ruimte om in kleine groepjes met elkaar van gedachten 
te wisselen over de film en over huiselijk geweld in zijn algemeenheid. Ook zullen er 
mensen van Veilig Thuis aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

Locatie

De film wordt vertoond op woensdag 8 maart in de raadszaal van gemeente Hoeksche 
Waard (W. van Vlietstraat 6) in Oud-Beijerland. De deuren gaan om 19.30 uur open.

Gemeente Hoeksche Waard maakt beleid voor windenergie bij agrarische bedrijven

Gemeente Hoeksche Waard start met het maken van een beleidskader voor het 

opwekken van windenergie voor eigen gebruik bij agrarische bedrijven. Als het proces 

om tot een beleidskader te komen volgens planning verloopt, dan is het beleidskader 

aan het eind van 2023 beschikbaar. Vanaf dat moment kunnen vergunningsaanvragen 

voor het plaatsen van een windmolen op het eigen erf van agrarische bedrijven 

beoordeeld worden.

Op dit moment is er nog geen beleid voor het plaatsen van een kleine tot middelgrote 

windmolen of een andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie bij een 

agrarisch bedrijf. Er is wel behoefte aan. Met een eigen windmolen of andere vorm 

van kleinschalige opwek van windenergie kan een agrarisch ondernemer het hele jaar 

rond en dus ook op de momenten dat de zon niet schijnt, zelf duurzame energie 

opwekken die nodig is binnen het bedrijf. Ook dragen agrarische ondernemers zo bij 

aan de ambitie van de gemeente om in 2040 alle energie die gebruikt wordt in de 

Hoeksche Waard, duurzaam en lokaal op te wekken.

Duidelijke voorwaarden voor plaatsing

In het beleidskader worden de voorwaarden opgenomen waaronder de plaatsing van 

een windmolen/-energieopwekker op het boerenerf mogelijk is. Hierbij wordt onder 

andere rekening gehouden met wet- en regelgeving, techniek, ruimtelijke en 

landschappelijke inpasbaarheid. Ook zijn de volgende uitgangspunten bekend: het 

beleidskader richt zich op de plaatsing van één windmolen met een ashoogte van 

maximaal 35 meter of lager binnen het agrarisch bouwvlak bij een agrarisch bedrijf en 

de opgewekte energie is voor eigen behoefte. Een andere voorwaarde is de 

aanwezigheid van zonnepanelen bij het agrarisch bedrijf. Ook wordt er gekeken of er 

voorwaarden nodig zijn voor bijbehorende voorzieningen zoals energieopslag in 

batterijen.

Samen met betrokken partijen

De ontwikkeling van het beleidskader start met een ruimtelijke verkenning, analyse 

van harde en zachte belemmeringen, mogelijkheden en landschappelijke 

uitgangspunten. Er is een eerste meedenkmoment met direct betrokken partijen om 

kennis, belangen en behoeften uit te wisselen en op te halen. Vervolgens is er een 

moment waarop een bredere groep partijen kan meedenken met de eerste lijnen van 

een beleidskader. Het daarop volgende concept beleidskader ‘Windenergie voor 

agrarische bedrijven’ wordt 6 weken ter inzage gelegd. Er kunnen dan zienswijzen 

worden ingediend. Aan het begin van deze periode is er een informatiemoment voor 

alle betrokkenen.

Tot slot

Het maken van een beleidskader ‘Windenergie voor agrarische bedrijven’ is één van de 

acties uit het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’ en 

komt ook terug in het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026.

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Voorbereidende werkzaamheden voor proef van start

De aannemer is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de proefopstelling. 

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. De aannemer voert nu werkzaamheden uit zoals het 

plaatsen van (nu nog afgeplakte) borden en rood-witte blokken voor de 

wegversmallingen. De maatregelen gaan in op maandag 6 maart. 

Kijk voor meer informatie op www.gemeentehw.nl/centraleasnumansdorp.

Numansdorp 



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 beslui-

ten 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

20-02-2023 Het kappen van een boom - nabij Vlasstraat 9 
en 11 in ‘s-Gravendeel. (Z/23/188707)

21-02-2023 Het plaatsen van een airco aan de voorzijde 
van de woning - Gorsdijk 24 in 's-Gravendeel. 
(Z/23/188788)

Goudswaard

22-02-2023 Het plaatsen van een carport - Burgemeester 
Kolbach erf 14 in Goudswaard. (Z/23/189045)

Heinenoord

18-02-2023 Het bouwen van 4 bedrijfsverzamelgebouwen - 
Reedijk in Heinenoord. (Z/23/188463)

20-02-2023 Het vervangen van een telecommast tl0532 - 
Reedijk 10 in Heinenoord. (Z/23/188663)

Mijnsheerenland

22-02-2023 Het bouwen van 10 woningen - Laan van 
Westmolen in Mijnsheerenland. (Z/23/188904)

23-02-2023 Het snoeien en aftoppen van een suikeresdoorn 
- Elisabeth van loonstraat ter hoogte van 
nummer 1 in Mijnsheerenland. (Z/23/189142)

Numansdorp

08-02-2023 Het bouwen van 40 tijdelijke (15 jaar) woningen 
- nabij Wethouder van der Veldenweg in 
Numansdorp Sectie F, nr. 1709 (Z/23/187059)

21-02-2023 Het vervangen van 3 glascontainers - nabij 
de Beneden Molendijk 1 in Numansdorp. 
(Z/23/188824)

Oud-Beijerland

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

21-02-2023 Het verbreden van de toegangsdam - 2e 
Kruisweg 5 in Oud-Beijerland. (Z/23/188861)

21-02-2023 Het vervangen van de ondergrondse 
afvalcontainers - Spuizicht in Oud-Beijerland. 
(Z/23/188837)

22-02-2023 Het creëren van een open wasplaats - Beneden 
Oostdijk 18 in Oud-Beijerland. (Z/23/189004)

23-02-2023 Het tijdelijk plaatsen van bouwhekken - 
Vierwiekenplein 46 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/189152)

23-02-2023 Het plaatsen van een opbouw - Prinses 
Irenestraat 14 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/189115)

Puttershoek

17-02-2023 Het bouwen van een schuur - Biezengors 58 in 
Puttershoek. (Z/23/188450)

22-02-2023 Het tijdelijk plaatsen van een opslagcontainer 
- Standerdmolen 55 in Puttershoek. 
(Z/23/189044)

Strijen

20-02-2023 Het isoleren van de gevel en het dichtmaken 
van het balkon - Oud Bonaventurasedijk 61  
in Strijen. (Z/23/188724)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

22-02-2023 Het realiseren van een rookkanaal aan de 
achtergevel - Atalanta 26 in 's-Gravendeel. 
(Z/23/184041)

24-02-2023 Het plaatsen van een trekkershut - Platte 
Schenkel 1 in 's-Gravendeel. (Z/23/185752)

Goudswaard

20-02-2023 Het ver- en aanbouwen van de bestaande 
woning - Dorpsstraat 11 in Goudswaard. 
(Z/23/185819)

24-02-2023 Het verbouwen van de woning - Molendijk 41  
in Goudswaard. (Z/23/186048)

Nieuw-Beijerland

20-02-2023 Het plaatsen van een carport - Nijverheidstraat 
6 in Nieuw-Beijerland. (Z/23/185188)

Numansdorp

22-02-2023 Het bouwen van een bedrijfsgebouw - 
Edisonstraat 18A t/m 18G, 20A t/m 20G, 22A 
t/m 22G en 24A t/m 24G in Numansdorp. 
(Z/22/176121)

Oud-Beijerland

24-02-2023 Het plaatsen van een portocabin - Aston 
Martinlaan 38  in Oud-Beijerland. 
(Z/23/185863)

Puttershoek

21-02-2023 Het uitvoeren van werkzaamheden vanwege 
het slopen van de bestaande bebouwing - 
Groeneweg 16 in Puttershoek. (Z/23/183991)

Zuid-Beijerland

20-02-2023 Het plaatsen van zonnepanelen op de 
grond - Dorpsstraat 115 in Zuid-Beijerland. 
(Z/23/184373)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

21-02-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een kermis op: 
15 maart 2023 van 13.00 tot 23.00 uur
16 maart 2023 van 14.00 tot 23.00 uur
17 maart 2023 van 14.00 tot 0.00 uur
18 maart 2023 van 13.00 tot 0.00 uur op de 
Zomp en het Flohilplein in Numansdorp.

Puttershoek

24-02-2023 Evenementenvergunning voor het houden  
van een tuinmarkt bij de LIDL op 13 april 2023 
van 8.00 tot 18.00 uur op het Maximaplein 2  
in Puttershoek.

Strijen

24-02-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een tuinmarkt bij de LIDL op 13 april 2023 van 
8.00 tot 18.00 uur aan de Striene 1 in Strijen.

Zuid-Beijerland

22-02-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
het evenement Trekker Trek Zuid-Beijerland op:
26 mei 2023 van 17.00 tot 1.00 uur
27 mei 2023 van 10.00 tot 1.00 uur
aan de Hogeweg 2 in Zuid-Beijerland.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

20-02-2023 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
schenken van zwak alcoholhoudende dranken. 
Deze ontheffing is geldig tijdens 1, 15 en 27 
april, 27 mei, 16 en 17 juni 2023 op het adres  
Oost-Voorstraat 4-6 in Oud-Beijerland.

Zuid-Beijerland

22-02-2023 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
schenken van zwak alcoholhoudende dranken 
gedurende het evenement Trekker Trek 
Zuid-Beijerland op:
26 mei 2023 vanaf 17.00 tot 0.30 uur
27 mei 2023 vanaf 12.00 tot 0.30 uur
aan de Hogeweg 2 in Zuid-Beijerland.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Hoeksche Waard

06-03-2023 t/m 
11-03-2023

Jantje Beton in alle dorpen van gemeente 
Hoeksche Waard.

Besluiten
Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals hierna 

genoemd, binnen 6 weken na bekendmaking aan de 

aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het 

bestuursorgaan (burgemeester of het college van 

gemeente Hoeksche Waard) dat het besluit heeft 

genomen. Het bezwaarschrift bevat de naam, het adres 

en het telefoonnummer van de indiener, de datum, tegen 

welk besluit bezwaar wordt gemaakt, de redenen 

daarvoor en de handtekening van de indiener. Meer 

informatie over de behandeling van een bezwaarschrift is 

te vinden op www.gemeentehw.nl. Bij spoed (als een 

belanghebbende van mening is dat hij een beslissing op 

het bezwaarschrift niet kan afwachten) kan een 

belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen 

bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 

Rotterdam. Belangrijk is dat de belanghebbende dit 

alleen kan doen als hij ook bezwaar heeft ingediend. Een 

voorlopige voorziening kan ook digitaal aangevraagd 

worden bij de genoemde rechtbank via 

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

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

20-02-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Oud-
Cromstrijensedijk OZ 44 in Klaaswaal. 
(Z/23/188641)

Oud-Beijerland

20-02-2023 Het verwijderen van asbesthoudende 
materialen - Ribesstraat 18 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/188498)

21-02-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Langeweg 47 in 
Oud-Beijerland. (Z/23/188741)

Vastgestelde besluiten

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

heeft op 14 februari 2023 bijgaand besluit vastgesteld.

• Klachtenregeling aanbesteding Hoeksche Waard;

• Aanwijzen havenmeester haven Oud-Beijerland 2023;

Bovengenoemd besluit is te raadplegen via de website 

www.gemeentehw.nl.

Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.



Op 26 april 2022 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Laan van Heemstede  
(naast 60) Puttershoek’ vast

Dit bestemmingsplan ziet toe op het realiseren van een 

woning op het perceel Laan van Heemstede, naast 

nummer 60, in Puttershoek in ruil voor het slopen van 

voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op andere 

percelen in het buitengebied (ruimte voor ruimte). 

De gemeenteraad besloot op 7 februari 2023 

wijzigingen aan te brengen in het vastgestelde 

bestemmingsplan

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan zijn een 

verzoek om voorlopige voorziening en een beroepschrift 

ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State (hierna: Afdeling). Op 13 september 2022 

wees de voorzieningenrechter het verzoek om 

voorlopige voorziening toe. Dit betekent dat de werking 

van het bestemmingsplan is opgeschort totdat de 

Afdeling op het beroepschrift heeft beslist. 

De uitspraak van de voorzieningenrechter van 13 

september 2022 gaf aanleiding om het vastgestelde 

bestemmingsplan op enkele punten te wijzigen. De 

wijzigingen zien met name toe op het aanpassen van de 

oppervlakte van de te slopen bebouwing op de 

saneringslocaties, het maken van een onderscheid tussen 

te slopen legale en illegale bebouwing, de motivering 

daarvan en de inhoud van de nieuw te bouwen woning. 

Ter inzage

Het raadsbesluit van 7 februari 2023, het aangepaste 

bestemmingsplan ‘Laan van Heemstede (naast 60) 

Puttershoek’ en alle bijlagen liggen met ingang van 

donderdag 9 maart 2023 tot en met woensdag 19 april 

2023 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de 

website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: 

NL.IMRO.1963.BPPTHLvHstede21-VG02).

Wilt u de stukken in het gemeentehuis of servicepunt 

inzien? Maak dan een afspraak met Liesbeth Bos van 

team Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 12 51. 

Beroep indienen

Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 

bestemmingsplan te wijzigen staat rechtstreeks beroep 

open bij de Raad van State. 

Zowel belanghebbenden als niet-belanghebbenden 

kunnen met ingang van donderdag 9 maart 2023 tot en 

met woensdag 19 april 2023 beroep indienen. Een 

beroepschrift kan alleen ingediend worden tegen de 

wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het op 

26 april 2022 vastgestelde bestemmingsplan. Het is niet 

mogelijk tegen de andere onderdelen van het 

bestemmingsplan beroep in te stellen.

In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende 

gegevens vermelden:

• de naam en adres van de indiener;

• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening); 

• een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht; 

• een kopie van het besluit; 

• de reden waarom u in beroep gaat;

• een ondertekening met naam en handtekening. 

Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, 

Afdeling Bestuursrechtspraak, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Vragen?

Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan 

contact op met Liesbeth Bos van team Omgeving via 

telefoonnummer 088 – 647 12 51of via e-mail 

liesbeth.bos@gemeentehw.nl. 

Realisatie gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Torenstraat

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

besloten: 

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

Torenstraat 48 in Numansdorp. 

Bezwaarschrift indienen

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van 6 weken, een 

schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van 

gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van de inrichting op de locatie 
Volgerlandseweg 2

Gemeente Hoeksche Waard heeft een melding op grond 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. De 

melding is gedaan voor het veranderen van de inrichting 

op de locatie Volgerlandseweg 2 in Numansdorp .

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 alleen 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 telefoonnummer 14 0186.

Voornemen tot verhuur van gronden

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij voornemens zijn om een perceel 

grond te verhuren:

• Aart Reedijkweg 34 in Numansdorp

Ligging en ruimtebeslag

Het te verhuren perceel is gelegen aan de Aart 

Reedijkweg 34 te Numansdorp. Het betreft het perceel 

kadastraal bekend sectie A., nummer 2542 (ged.), groot 

ca. 18 m.

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 niet-functioneel groen dat grenst aan het 

eigendom van de huurgegadigde en voor het overige 

(hoofdzakelijk) aan gemeentelijk eigendom. Door de 

verhuur wordt de doorgang naar andere percelen niet 

belemmerd, er ontstaat geen versnippering en er zijn 

geen waardevolle bomen aanwezig.

Eén huurgegadigde

Het te verhuren perceel grenst uitsluitend aan het 

perceel van de beoogde huurder. Gemeente Hoeksche 

Waard meent dat, gelet op de grootte, de ligging en het 

gebruik van de te verhuren grond, de beoogde huurder 

daarom de enige serieuze gegadigde is.

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.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met team Grondzaken via 

telefoonnummer 088 – 647 36 47.

Puttershoek 

Numansdorp 



Ontwerpbestemmingsplan ‘Oud-Bonaventurasedijk nabij 53A in Strijen’ en ontwerp 
omgevingsvergunning

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan 

‘Oud-Bonaventurasedijk nabij 53A in Strijen’ en de 

ontwerp omgevingsvergunning voor het perceel nabij 

Oud-Bonaventurasedijk 53A in Strijen met bijbehorende 

stukken ter inzage legt. Op het bestemmingsplan en de 

omgevingsvergunning is de coördinatieregeling van 

toepassing (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening). 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan en ontwerp 

omgevingsvergunning

Met het bestemmingsplan wordt de bestaande 

tuinbestemming gedeeltelijk gewijzigd in een 

woonbestemming. Met het ontwerp bestemmingsplan 

en de ontwerp omgevingsvergunning wordt de bouw van 

één woning mogelijk gemaakt. De coördinatieregeling 

maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor een 

ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Oud-Bonaventurasedijk 

nabij 53A in Strijen’, de ontwerp omgevingsvergunning 

en alle bijlagen liggen met ingang van donderdag 2 maart 

2023 tot en met woensdag 12 april ter inzage. U kunt de 

stukken bekijken op de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.

IMRO.1963.BPOudBonaventSTR22-ON01). 

Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak dan 

een afspraak met mevrouw M.E.M. Morlog-Criellaard via 

telefoonnummer 088 – 647 19 15.

Indienen zienswijzen

Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 

indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 

liggen.

U kunt uw zienswijze tegen het ontwerp 

bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning 

digitaal indienen via het daarvoor bestemde 

webformulier. U vindt het webformulier op onze website 

www.gemeentehw.nl onder Direct regelen & Informatie, 

Klacht of melding en dan onder het kopje gemeentelijke 

organisatie. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Het 

indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk. 

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

U kunt uw zienswijze tegen het 

ontwerpbestemmingsplan richten aan: de gemeenteraad 

van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003,  

3260 EA Oud-Beijerland onder vermelding van ‘zienswijze 

ontwerp bestemmingsplan ‘Oud-Bonaventurasedijk nabij 

53A in Strijen’.

Uw zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning 

kunt u indienen bij: het college van B&W van gemeente 

Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland 

onder vermelding van ‘ontwerp omgevingsvergunning 

‘Oud-Bonaventurasedijk nabij 53A in Strijen’.

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 mevrouw 

M.E.M. Morlog-Criellaard via telefoonnummer  

088 – 647 19 15 of via e-mail ro@gemeentehw.nl.

Strijen 

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

Wat besluit de gemeenteraad?  

Kijk dinsdagavond 7 maart 

mee!
Wat besluit de gemeenteraad Hoeksche Waard over de 

ontwikkeling Tienvoet in Heinenoord? En stemt de raad 

in met het bestemmingsplan Buitendijk 28 in Strijensas? 

Dit en meer staat dinsdagavond 7 maart op de agenda 

van de raad. Kijkt u mee?

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. Stemt de raad in met 

het voorstel van het college om het budget van dit 

Sociale Vangnet Volwassenen op te hogen? 

Subsidie en cofinanciering nodig voor Stougjesdijk-
Oost 

Stougjesdijk-Oost is de grootste uitbreidingswijk van de 

gemeente. Het college denkt aan een wijk met 

faciliteiten, waarin aandacht is voor openbaar vervoer 

van en naar de wijk, een fietsverbinding en meer 
maatschappelijke gebouwen, waarvan ook de andere 

inwoners van onze gemeente profiteren. Het college wil 
daarnaast een woningbouwprogramma van maximaal 

2.200 woningen, waarvan 30% sociaal, 40% betaalbaar 

en 30% vrije sector. De marktpartijen kunnen - met de 

eisen van de gemeente - een woningbouwprogramma 

realiseren van 21,3% sociaal- 29,2% betaalbaar en 49,5% 

vrije sector. Om het woningbouwprogramma volgens de 

eisen van de gemeente te realiseren is extra geld nodig. 

Het college wil dit ‘gat’ dichten door het aanvragen van 

subsidies en cofinanciering. Gaat de raad akkoord met dit 
voorstel?

Vergadering bijwonen? Welkom!

Volg de besluitvormende vergadering op dinsdag 7 maart 

vanaf de publieke tribune. De vergadering begint om 

19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van het 

gemeentehuis in Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6). U 

kunt de vergadering ook live online volgen via 

www.gemeentehw.nl/live.

De complete agenda en stukken vindt u op 

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

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


