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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 
medewerker leerwerk-
bedrijf HWwerkt!

 (36 uur)

Administratief mede-
werker leerwerkbedrijf 
HWwerkt! 
(36 uur)

Adviseur Publiekszaken 
(32-36 uur)

Adviseur Vergunning-
verlening, Toezicht & 
Handhaving

 (24-32 uur)

Adviseur Wonen
 (36 uur)

Adviseur ondernemen 
agrarische sector 
(30 uur)

Beleidsmedewerker 
Verkeer
(36 uur)

Corporate recruiter/
specialist werving & 
selectie 
(36 uur)

Handhaver (boa) openbare 
ruimte

 (36 uur)

Jobcoach HWwerkt! 
(36 uur)

Junior handhaver (boa) 
openbare ruimte – star-
tersfunctie (36 uur)

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

Klantmanager Inkomen
(28-32 uur)

Medewerker frontoffi  ce 
Burgerzaken
(36 uur)

Medewerker groen 
begraafplaatsen 
(36 uur)

Ondersteunend mede-
werker werving & selectie
(28-32 uur)

Opgaveregisseur 
(36 uur)
Portfoliomanager 
(36 uur)

Regisseur ondernemen
(36 uur)

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

Senior fi nancieel/
administratief 
medewerker

 (24-32 uur)

Senior medewerker 
Verkeer 
(36 uur)

Senior werkvoorbereider/
beheerder
(36 uur)

Specialist wegbeheer 
(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?

Aanmelden nieuwsbrieven opvang vluchtelingen

De Hoeksche Waard is een gastvrije gemeente. Dat zijn we ook voor mensen die 

moeten vluchten uit hun thuisland. Wij zorgen dat ze worden opgevangen. Zo pakken 

we een deel van onze landelijke taak op. Dat doen we samen met andere organisaties, 

vrijwilligers en inwoners. Met onze nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van het laatste 

nieuws. Zo leest u wat er in de Hoeksche Waard gebeurt rond de opvang van 

vluchtelingen uit Oekraïne en van asielzoekers. U meldt zich aan voor de 

nieuwsbrieven via onze website: www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven.



Woensdag 15 maart - 
Verkiezingen Provinciale 
Staten en waterschappen

Op woensdag 15 maart worden de verkiezingen 

gehouden voor de Provinciale Staten en 

waterschappen. In de Hoeksche Waard kunt u 

uw stemmen uitbrengen op de volgende 

locaties:

• 7.30 tot 21.00 uur in 45 stembureaus;

• 8.15 tot 17.15 uur in de verkiezingsbus;

• 10.00 tot 16.00 uur in de Poldersche Molen 

aan de Polderdijk 25  in Maasdam of de 

Oostmolen aan de Provincialeweg 7d in 

Mijnsheerenland. 

Op www.gemeentehw.nl/verkiezingen vindt u 

het overzicht met de stembureaus en de route 

van de verkiezingsbus. Dit staat ook op de 

achterkant van de kandidatenlijst die u thuis 

ontvangen heeft. Alle reguliere stembureaus 

zijn rolstoeltoegankelijk. Let op: de 

verkiezingsbus en de molens zijn niet 

rolstoeltoegankelijk.

Heeft u een visuele handicap? Ga zelfstandig 

stemmen in Oud-Beijerland

Bent u slechtziend, blind of kunt u slecht lezen? 

Dan kunt u 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. Op elk stembureau is 

verder een loep met verlichting aanwezig en 

een kandidatenlijst in groot lettertype. 

Daarnaast mag u altijd een stembureaulid 

vragen om hulp bij het uitbrengen van uw stem.

Kom kijken bij het tellen en de zitting van 

het gemeentelijk stembureau!

Na sluiting van de stembussen op woensdag 15 

maart om 21.00 uur, worden de stemmen 

geteld op de stembureaus. U bent van harte 

welkom om hierbij een kijkje te komen nemen. 

Als alle stemmen geteld zijn, is er voor de 

Provinciale Statenverkiezing een voorlopige 

uitslag op partijniveau bekend. De uitslag van de 

waterschapsverkiezing volgt uiterlijk donderdag 

16 maart. Die dag controleert het gemeentelijk 

stembureau ook alle processen-verbaal van de 

stembureaus van beide verkiezingen. Dat 

gebeurt vanaf 8.30 uur in het gemeentehuis in 

Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6). Ook 

daarbij bent u welkom om te komen kijken. Aan 

het einde van de zitting stelt het gemeentelijk 

stembureau de uitkomst van de verkiezingen 

binnen de gemeente vast.

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard? 

Het tellen van de stemmen:

hoe gaat dat?

Op 15 maart 2023

U kunt stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur.

•  Om 21.00 uur starten de stembureaus met het tellen 

van de stemmen per lijst en per kandidaat. 

• Goed om te weten: u mag bij het tellen van de stemmen 

aanwezig zijn.

Op 16 maart 2023

• Het gemeentelijk stembureau houdt een 

zitting. Daarin controleert het gemeentelijk 

stembureau alle processen-verbaal van de stembureaus. 

• Bij (vermoedelijke) fouten worden de stemmen van dat 

stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld.   

• Aan het einde van zijn zitting stelt het gemeentelijk 

stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de 

gemeente vast.

•   U mag bij de zitting van het gemeentelijk stembureau 

aanwezig zijn.

• Kijk op de gemeentelijke website of informeer bij uw 

gemeente waar en wanneer deze zitting wordt 

gehouden.

Hoe worden de stemmen geteld?

1  De gemeente publiceert de processen-verbaal met 

daarin de aantallen per stembureau op de website. 

Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting van het 

gemeentelijk stembureau. U vindt deze processen-

verbaal ook via www.kiesraad.nl.

2 Bij provinciale statenverkiezingen zijn er in een 

aantal provincies (Gelderland, Noord- en Zuid-

Holland, Noord-Brabant en Limburg) ook nog 

hoofdstembureaus, die de uitkomsten op 

kieskringniveau vaststellen.

3 Het centraal stembureau voert vervolgens een aantal 

controles uit. En als belangstellenden een fout ontdekken 

in een proces-verbaal, kunnen zij daar melding van 

maken bij het centraal stembureau. Het centraal 

stembureau kan het gemeentelijk stembureau opdragen 

om een eventuele resterende fout alsnog te corrigeren.

4  Op donderdag 23 of vrijdag 24 maart stelt het centraal 

stembureau tijdens een openbare zitting de definitieve 

uitslag en de zetelverdeling vast. Het centraal 

stembureau is gevestigd in de provinciehoofdstad (voor 

de provinciale statenverkiezingen) of de gemeente waar 

het waterschapskantoor is gevestigd (voor de 

waterschapsverkiezingen). Kijk op de website van de 

betreffende gemeente of informeer bij die gemeente 

waar en wanneer deze zitting plaatsvindt.

5  Op woensdag 29 maart treden de zittende leden van 

provinciale staten en het waterschapsbestuur af en 

volgt de installatie van de nieuwe leden.

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen?

1 De leden van het stembureau tellen na het sluiten van 

de stemming, op woensdag 15 maart om 21:00 uur, 

eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. 

Het totaal is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de 

stemming.

2 Daarna openen en legen zij de stembus.

3  Zij vouwen de stembiljetten open.

4 Zij sorteren de stembiljetten per lijst.

5 Daarna tellen zij de stemmen. Zij doen dat per lijst én 

per kandidaat.

6 Ook wordt het aantal blanco en ongeldige stemmen 

geteld.

7 De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte 

stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal 

toegelaten kiezers. Als deze aantallen niet gelijk zijn, 

wordt er opnieuw geteld. Als het telverschil blijft 

bestaan, wordt daarvan een aantekening gemaakt op 

het proces-verbaal.

8 Alle aantallen worden op het proces-verbaal genoteerd. 

Net als eventuele bezwaren van kiezers.

9 Op 16 maart vindt de zitting van het gemeentelijk 

stembureau plaats. Het gemeentelijk stembureau 

controleert dan alle processen-verbaal van de 

stembureaus. Als daar fouten in staan, voert het 

gemeentelijk stembureau een hertelling uit.

10 Daarna stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst 

van de verkiezingen binnen de gemeente vast.

11 Vervolgens maakt het gemeentelijk stembureau een 

proces-verbaal op. Alle aantallen worden daarop 

genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.

•  Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom 

om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.

•  Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het 

stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen 

door de gemeente.

•  Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het 

tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de 

voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan 

een aantekening op het proces-verbaal.

•  U mag het telproces en de stembureauleden niet 

hinderen.

•  U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken voor 

eigen gebruik. U mag niet zonder toestemming foto’s 

of video’s verspreiden waarop stembureauleden en 

andere personen herkenbaar in beeld zijn.

•  U mag een foto maken van het proces-verbaal met 

daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-

verbaal is ondertekend door de leden van het 

stembureau. Er mogen geen foto’s worden gemaakt 

van de handtekeningen van de leden van het 

stembureau.

Welke regels gelden er bij het tellen?

Meer informatie?
Kijk op de website van uw gemeente of op elkestemtelt.nl.

estemtelt.nl.



Oude computer, laptop of printer? Lever ze in bij de HardWare Kringloop

Veel hardware zoals computers, laptops, 

tablets en beeldschermen liggen te 

verstoffen in lades en kasten. Ook bedrijven 
bewaren vaak hardware als deze is 

afgeschreven. Dat kan anders, vindt de 

Hoeksche Waardse Uitdaging. Door deze, 

vaak nog goed bruikbare apparatuur in te 

zamelen, te controleren en eventueel te 

repareren, krijgen de materialen een 

tweede leven. Hiermee maakt de Hoeksche 

Waardse Uitdaging gezinnen met 

schoolgaande kinderen uit de Hoeksche 

Waard blij die vaak geen laptop of computer kunnen bekostigen. De ingezamelde en 

gecontroleerde hardware kan ook worden uitgedeeld aan mensen met een 

verstandelijke beperking die een opleiding volgen of voor stichtingen en verenigingen 

die weinig geld daarvoor hebben. Alle data en gegevens op de hardware wordt 

vakkundig door specialisten verwijderd. Hierdoor hoeft niemand bang te zijn dat 

(bedrijfs)gegevens, documenten of foto’s ongewenst ergens anders terechtkomen. 

17 inleverpunten in de Hoeksche Waard

Heeft u hardware die u wilt inleveren? Meer informatie over het initiatief en een 

overzicht van alle inleverpunten in de Hoeksche Waard is te vinden op 

www.hwkringloop.nl. Bedrijven die grotere hoeveelheden aanbieden, kunnen gebruik 

maken van de ophaalservice.

Haven Recreatieoord Binnenmaas wordt 
gerenoveerd

Van maandag 13 maart tot half mei worden de damwand en de steigers van de haven 

bij Recreatieoord Binnenmaas vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd 

door firma De Regt uit Piershil. Door deze werkzaamheden zijn alle steigers en de 
boothelling tot half mei afgesloten voor gebruik. U kunt er dus niet uw boot te water 

laten of bij een steiger aanleggen. Ook is het gedurende die periode niet mogelijk om 

een elektrische sloep of waterfiets te huren bij Recreatieoord Binnenmaas (wél 
sup-boards). Mensen die hun boot te water willen laten, kunnen dat onder andere 

doen bij de boothelling in de haven van Maasdam (bij de Polderdijk/Dorpstraat).

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 maart in 

het gemeentehuis in Maasdam (Sportlaan 22) als toehoorder bijwonen. Via e-mail 

secretariaat@asdhw.nl kunt u zich van tevoren aanmelden. Kijk voor de complete 

agenda en meer op https://www.asdhw.nl.

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

Heinenoord

07-03-2023 Het vervangen van een aanbouw en het 
wijzigen van de zijgevel - Gorzenweg 4 in 
Heinenoord. (Z/23/190508)

09-03-2023 Het plaatsen van bewegwijzering - Rooischaar 6 
in Heinenoord. (Z/23/190994)

Klaaswaal

05-03-2023 Het bouwen van een schuur - Nassaustraat 12c 
in Klaaswaal. (Z/23/190211)

06-03-2023 Het plaatsen van extra zonnepanelen op de 
zijgevel - Madeliefstraat 18 in Klaaswaal. 
(Z/23/190388)

08-03-2023 Het plaatsen van zonnepanelen op de 
kopgevel - Madeliefstraat 18 in Klaaswaal. 
(Z/23/190692)

09-03-2023 Het toevoegen van kozijnen in de gevel van 
een bestaand gebouw - Industrieweg 13 in 
Klaaswaal. (Z/23/190877)

Maasdam

06-03-2023 Het herzien van het bijgebouw - Kooidieplaan 2 
in Maasdam. (Z/23/190264)

06-03-2023 Het realiseren van een dakopbouw - 
Kastanjelaan 1 in Maasdam. (Z/23/190312)

Mookhoek

04-03-2023 Het verduurzamen van een bestaande woning - 
Mookhoek 64 in Mookhoek. (Z/23/190173)

Oud-Beijerland

04-03-2023 Het plaatsen van een dakopbouw - De Jacht 18 
in Oud-Beijerland. (Z/23/190174)

07-03-2023 Het isoleren van het dak en constructieve 
aanpassingen in de gevel - Randweg 35 in \
Oud-Beijerland. (Z/23/190565)

07-03-2023 Het plaatsen van een dakkapel op het 
linkerdakvlak - Karel Doormanstraat 75 in \
Oud-Beijerland. (Z/23/190560)

07-03-2023 Het verbouwen van de woning - Julianastraat 
14 in Oud-Beijerland. (Z/23/190541)

09-03-2023 Het kappen van een boom - Zoomwijcklaan 144 
in Oud-Beijerland. (Z/23/190971)

10-03-2023 Het realiseren van een dakkapel met verlegde 
nok - Prins Bernhardstraat 11 in  
Oud-Beijerland. (Z/23/191047)

Puttershoek

06-03-2023 Het aanleggen van een tunneltje - Het Weegje 
Sectie D 2485 in Puttershoek. (Z/23/190399)

Westmaas

06-03-2023 Het bouwen van een woning - Munnikenweg 8 
in Westmaas. (Z/23/190382)

Zuid-Beijerland

06-03-2023 Het herontwikkelen van een Vodafone antenne-
installatie - Nieuwendijk Sectie H 262 in 
Zuid-Beijerland. (Z/23/190397)

*** Rectificatie ingekomen aanvraag 
omgevingsvergunning ***

In de rubriek van woensdag 8 maart stond onderstaande publicatie.

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

01-03-2023 Het realiseren van een beschoeiing 
- Paltrokmolen 35 in Numansdorp. 
(Z/23/189806)

Deze publicatie was onjuist. Het huisnummer moet zijn 53 in plaats 
van 35.

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

08-03-2023 Het kappen van een boom - aan de achterzijde 
van Vlasstraat 9 en 11 in ‘s-Gravendeel. 
(Z/23/188707)

Goudswaard

06-03-2023 Het realiseren van een in- en uitrit - Schoefhaak 
8 in Goudswaard. (Z/23/186586)

Heinenoord

06-03-2023 Het vervangen van een telecommast tl0532 - 
Reedijk 10 in Heinenoord. (Z/23/188663)

Mijnsheerenland

10-03-2023 Het kappen van een lindeboom - 
Raadhuislaan hoek Burg. Van Walsumstraat in 
Mijnsheerenland. (Z/23/188087)

Numansdorp

07-03-2023 Het realiseren van een tijdelijke aanleglocatie 
voor de ponten - Kadastrale sectie D 23, nabij 
Rijksweg A29 in Numansdorp. (Z/23/187208)

Oud-Beijerland

08-03-2023 Het plaatsen van een dakopbouw - De Jacht 18 
in Oud-Beijerland. (Z/23/190174)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland

06-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden 
van een brocante markt op 20 mei 2023 
en 16 september 2023 van 9.00 tot 17.00 
uur op Recreatieoord Binnenmaas aan de 
Vrouwehuisjesweg 1 in Mijnsheerenland.

07-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een kermis op: 29 maart 2023 van 13.00 tot 
22.30 uur
30 maart 2023 van 14.00 tot 22.30 uur
31 maart 2023 van 14.00 tot 0.00 uur
1 april 2023 van 13.00 tot 0.00 uur
2 april 2023 van 13.00 tot 22.00 uur op het Van 
der Straatenplein in Mijnsheerenland.



Numansdorp

06-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden 
van de Landbouwdag Numansdorp op 22 april 
2023 van 9.00 tot 17.00 uur aan de Lange 
Biesakkersweg 3 in Numansdorp.

Oud-Beijerland

08-03-2023 Exploitatievergunning voor afhaalgelegenheid 
Burgerinn aan de Ooststraat 19 in  
Oud-Beijerland.

Strijen

06-03-2023 Exploitatievergunning voor de Strijensche 
Golfclub aan het Molenwegje 2b in Strijen.

Westmaas

09-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden 
van een vrijmarkt, volksspelen en andere 
activiteiten op 27 april 2023 van 10.30 tot 
19.00 uur op het Kerkplein en de Breestraat in 
Westmaas.

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

06-03-2023 Het vervangen van de kap en het uitbreiden 
van de winkel - Langestraat 5 in 's-Gravendeel. 
De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 18-04-2023. 
(Z/22/176086)

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard

06-03-2023 Een vergunning voor het organiseren van 
loterij op 3 juni 2023 om 12.00 uur tijdens 
de rommelmarkt op de parkeerplaats aan 
de Koningin Julianastraat 27 in de kern 
Goudswaard.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

06-03-2023 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
schenken van zwak alcoholhoudende dranken 
tijdens de Landbouwdag Numansdorp op 22 
april 2023 van 12.00 tot 17.00 uur aan de Lange 
Biesakkersweg 3 in Numansdorp.

Strijen

06-03-2023 Vergunning Alcoholwet voor de Strijensche 
Golfclub aan het Molenwegje 2b in Strijen.

Strijensas

06-03-2023 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
schenken van zwak alcoholische dranken tijdens 
de terrasopening op 6 mei 2023 ter hoogte van 
de Sassedijk 6a in Strijensas.

Westmaas

09-03-2023 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
verstrekken van zwak alcoholische dranken 
tijdens Koningsdag 2023 op het Kerkplein en de 
Breestraat in Westmaas.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum collecte Zakelijke inhoud

Hoeksche Waard

20-03-2023 tot 
en met 25-03-
2023

Reuma Nederland 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

Heinenoord

06-03-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Abraham 
Kuyperhof 15 in Heinenoord. (Z/23/190381)

Mijnsheerenland

07-03-2023 Het verwijderen van asbesthoudende 
materialen - Eendrachtslaan 9 in 
Mijnsheerenland. (Z/23/190572)

Numansdorp

07-03-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Bachstraat 9 in 
Numansdorp. (Z/23/190457)

Oud-Beijerland

07-03-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Graaf van 
Egmondstraat 45 en 47 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/190524)

Westmaas

07-03-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - de Roolaan 6 in 
Westmaas. (Z/23/190562)

Vastgesteld besluit

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft op 10 januari 2023 

onderstaand besluit vastgesteld.

• Grondprijzenbrief 2023

Bovengenoemd besluit is te raadplegen via de website www.gemeentehw.nl. Op 

www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicatie.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitendijk 28 Strijensas’

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 7 maart 2023 het bestemmingsplan 

‘Buitendijk 28 Strijensas’ gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 

De locatie betreft een voormalige agrarische bouwstede in het lint van de Buitendijk in 

Strijensas. De bestaande agrarische bedrijfswoning blijft behouden en wordt omgezet 

in een burgerwoning. 3 aanwezige voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden 

gesloopt. Op die plaats worden 2 vrijstaande woningen in een landschappelijk 

vormgegeven boerenerf opzet gerealiseerd.

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 27 oktober 2022 tot en met 

woensdag 7 december 2022 ter inzage. Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen 

en/of overlegreacties indienen. 

Wij ontvingen een overlegreactie. De overlegreactie gaf aanleiding om het 

bestemmingsplan aan te passen. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan is ook een 

ambtelijke wijziging aangebracht. In de nota beantwoording zienswijzen bij het 

vaststellingsbesluit is een volledig overzicht van de wijzigingen opgenomen.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘Buitendijk 28 Strijensas’ en alle bijlagen 

liggen met ingang van donderdag 16 maart 2023 tot en met woensdag 26 april 2023 ter 

inzage. U kunt de stukken bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder 

plannummer: NL.IMRO.1963.BPbuitendijk28STR-VG01). 

Wilt u de stukken in het gemeentehuis of servicepunt inzien? Maak dan een afspraak 

met M. Koster van team Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 10 17. 

Beroep indienen

Tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen, staat 

rechtstreeks beroep open bij de Raad van State. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 16 maart 2023 tot en met 

woensdag 26 april 2023 beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende 

deze termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij: 

• tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan indiende;

• kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze 

tegen het ontwerp bestemmingsplan in te dienen;

• bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht bij het vaststellen van het 

bestemmingsplan.

In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

• de naam en adres van de indiener;

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

• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 

• een kopie van het besluit; 

• de reden waarom u in beroep gaat;

• een ondertekening met naam en handtekening. 

Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden van het bestemmingsplan, 

via een voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan treedt een dag nadat de beroepstermijn is verstreken in werking. 

Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kunt u een voorlopige 

voorziening vragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. Wanneer er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, schort de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek 

om voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?

Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan contact op met M. Koster van team 

Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 10 17 of via e-mail ro@gemeentehw.nl.

Strijensas 



Nieuws uit de gemeenteraad

De raad heeft besloten

Op dinsdagavond 7 maart tijdens de besluitvormende vergadering heeft de 

gemeenteraad Hoeksche Waard onder meer het bestemmingsplan Buitendijk 28 

Strijensas vastgesteld. Ook stemde de raad in met het verhogen van het budget Sociale 

Vangnet Volwassenen. Op deze manier kan de gemeente – wanneer bestaande 

regelingen geen oplossing bieden – inwoners zo snel mogelijk helpen wanneer zij acute, 

financiële problemen ervaren. Ook heeft de raad 2 moties aangenomen.

Motie: raad roept op tot meer verkeersmaatregelen tijdens afsluitingen 

Heinenoordtunnel

In 2023 en 2024 werkt Rijkswaterstaat aan de renovatie van de Heinenoordtunnel en de 

Haringvlietbrug, waarbij de tunnel en brug regelmatig meerdere dagen 

achtereenvolgend gesloten zijn. De unaniem aangenomen motie omschrijft dat de 

afsluiting van de Heinenoordtunnel de afgelopen weken voor grote verkeersoverlast en 

zelfs onveiligheid heeft gezorgd. De raad sprak gisteravond wederom zijn bezorgdheid 

uit over de komende afsluitingen. Grootschalige wegwerkzaamheden en -afsluitingen 

leiden tot overlast, maar mogen volgens de raad niet tot gevaarlijke situaties leiden. 

Daarom moeten de hulpdiensten altijd op tijd op hun plek kunnen komen, zonder 

oponthoud. Om tijdens de renovaties de verkeersveiligheid te kunnen garanderen en de 

verkeershinder en economische schade zoveel mogelijk te beperken, vraagt de raad aan 

het college om meer (verkeers)maatregelen af te dwingen bij Rijkswaterstaat. Ook wil 

de raad dat het college beoordeelt welke extra maatregelen gemeente Hoeksche 

Waard zelf kan nemen. Tot slot wil de raad regelmatig geïnformeerd worden over de 

uitkomsten van de gesprekken met Rijkswaterstaat en over de maatregelen die de 

gemeente zelf neemt.

Motie: raad wil eerder duidelijkheid over mobiliteit en financiën Stougjesdijk-
Oost

De gemeenteraad heeft gisteravond het voorstel voor subsidie en cofinanciering ter 
realisatie van het woningbouwproject Stougjesdijk-Oost vastgesteld. Later zal de raad 

opnieuw kijken naar de plannen voor deze nieuwe woonwijk wanneer het 

bestemmingsplan geagendeerd staat. De verwachting is dat door de komst en bouw 

van deze nieuwe wijk, de verkeersdrukte op de N217 zal toenemen. Via de aangenomen 

motie wordt het college daarom verzocht de raad op de hoogte te houden over de 

verkeersmaatregelen die genomen zullen worden op de N217. Ook wil de raad dat het 

college waakzaam is op de uitvoering van het project, zodat in de toekomst geen extra 

geld nodig zal zijn. 

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/vergadering/1068469.

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

Zoektocht nieuwe burgemeester: donderdag 23 maart overhandigt 
gemeenteraad Hoeksche Waard profielschets aan commissaris van  
de Koning

Gemeente Hoeksche Waard is op zoek naar een 

nieuwe burgemeester. Donderdag 23 maart 

vindt een bijzondere vergadering plaats van de 

gemeenteraad Hoeksche Waard. Tijdens deze 

vergadering overhandigt de voorzitter van de 

vertrouwenscommissie, namens de 

gemeenteraad, de profielschets aan de 
commissaris van de Koning. Voordat dit 

gebeurt, komt de vertrouwenscommissie eerst 

met een verrassing. Kijkt u mee? 

Vergaderingen bijwonen? Welkom!

Volg de bijzondere raadsvergadering op donderdagavond 23 maart vanaf de publieke 

tribune in het gemeentehuis in Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6). De vergadering 

begint om 19.30 uur. U kunt de vergadering ook live online volgen via 

www.gemeentehw.nl/live.

Wie is de vertrouwenscommissie?

De vertrouwenscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de fracties in de 

gemeenteraad, meestal de fractievoorzitters. Deze commissie mag alle 

sollicitatiebrieven inzien die bij de commissaris van de Koning zijn binnengekomen. 

Naast de selectie van sollicitanten door de commissaris van de Koning, mag de 

vertrouwenscommissie ook andere kandidaten uitnodigen. Wat in de 

vertrouwenscommissie gebeurt, is strikt geheim. Dit is om sollicitanten te beschermen.

Wat is een profielschets?
In de profielschets omschrijft de gemeenteraad bepaalde kwaliteiten die hij graag wil 
terugzien in de persoon van de burgemeester. Daarnaast staat in dit profiel voor welke 
uitdagingen de gemeente staat én welke rollen en taken de burgemeester hierin kan en 
heeft te vervullen. Ook kan de nieuwe burgemeester in de profielschets informatie 
terugvinden over de Hoeksche Waard en wat diegene van het gemeentebestuur mag 

verwachten. Voor de profielschets hebben wij inwoners, ondernemers en medewerkers 
gevraagd mee te denken.

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


