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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 Vergunning-
verlening, Toezicht & 
Handhaving 

 (24-32 uur)

Adviseur Wonen
 (36 uur)

  Adviseur ondernemen 
agrarische sector 

 (30 uur)

  Corporate recruiter/
specialist werving
& selectie 

 (36 uur)

  Coördinator Leerhuis 
leerwerkbedrijf HWwerkt! 

 (36 uur)

  Handhaver (boa) 
openbare ruimte 

 (36 uur)

  Junior handhaver (boa) 
openbare ruimte – 
startersfunctie

 (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 medewer-
ker Werving & Selectie

 (28-32 uur) 
 tijdelijk tot 1-1-2025

 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)

 Servicemedewerker 
buitendienst taakaccent 
Riool 

 (36 uur)

 Specialist wegbeheer
 (36 uur)

  Strategisch adviseur team 
Strategie 

 (36 uur)

 Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening

 (36 uur)

Vergunningverlener APV/
Bijzondere wetten

 (20-24 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? 

Training ‘PowerVrouw’ start op donderdag 30 maart

Heeft u te maken (gehad) met huiselijk geweld? Wilt u sterker in uw schoenen staan? 

Zekerder zijn van uzelf? Voor uzelf opkomen? Dan kunt u zich inschrijven voor een 

training 'PowerVrouw' bij Enver Pleegzorg die start donderdag 30 maart.

Tijdens deze training worden verschillende onderwerpen behandeld en krijgt u inzicht 

in de spiraal van huiselijk geweld en het voorkomen van een terugval. Hierbij gaat 

Enver uit van de krachten, kwaliteiten en talenten van de cursisten. Door het volgen 

van de training krijgt u inzicht in het huiselijk geweld, uw keuzes en gedrag. De 

training is wekelijks op donderdag van 9.15 tot 12.00 uur. Wilt u meer informatie? 

Kijk dan op de website www.enver.nl/training/powervrouw. 



Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Tijdelijke woningen in Goudswaard

Op woensdag 22 maart organiseren wij om 19.30 uur een informatiebijeenkomst over 

tijdelijke woningen in Goudswaard. De bijeenkomst vindt plaats in Verenigingsgebouw 

Rehoboth aan de Koningin Julianastraat 27. Inwoners van Goudswaard zijn van harte 

welkom om hierbij aanwezig te zijn. We starten met een plenair gedeelte waarna u 

langs verschillende tafels kunt lopen voor vragen of meer informatie. HW Wonen en de 

gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven. De 

bijeenkomst is bedoeld voor mensen die informatie willen over de plannen en het 

proces. Er is nog geen verhuurinformatie beschikbaar op dit moment. Aanmelden voor 

deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar 

tijdelijkehuisvesting@gemeentehw.nl.  

Tweede locatie in de Hoeksche Waard

Het perceel tussen de Vaartweg, de Rietakker en de Molendijk in Goudswaard is 

geschikt om een aantal tijdelijke woningen neer te zetten. Het college van B&W van 

gemeente Hoeksche Waard heeft dan ook onlangs besloten de plannen voor het 

realiseren van 20 tot 30 tijdelijke woningen op deze plek verder te willen uitwerken. 

Numansdorp is het eerste dorp waar we een goede locatie hebben gevonden voor een 

deel van de tijdelijke woningen. Goudswaard is de tweede locatie waar we de tijdelijke 

woningen willen realiseren. In totaal willen de gemeente en HW Wonen 100 tot 150 

tijdelijke woningen in verschillende dorpen in de Hoeksche Waard realiseren.

Update participatieproces Heeren van Rustenburg fase 2

Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het 

nieuwbouwproject Heeren van Rustenburg fase 2. Het duurt wat langer, omdat de 

gemeente samen met de klankbordgroep en de andere stakeholders het plan 

zorgvuldig uitwerken tot een haalbaar plan.

Klankbordgroep

Samen met een groepje omwonenden, de klankbordgroep (bewoners die de buurt 

vertegenwoordigen) komen we periodiek bij elkaar om verschillende onderwerpen en 

thema’s te bespreken. Alle verslagen van deze klankbordgroepoverleggen vindt u op de 

website www.heerenvanrustenburg.nl/klankbordgroep en op de website van de 

gemeente www.gemeentehw.nl/direct-regelen/wonen-en-verkeer/verbouwen/

woningbouwprojecten/rustenburgstraat. Komende maand is er nog een overleg met de 

klankbordgroep. 

Van Expeditie naar Expositie

Naar verwachting organiseren we in het voorjaar de Expositie waar uiteraard weer heel 

de buurt welkom is. Hiervoor ontvangt u dan in het voorjaar een uitnodiging. 

Wij blijven u op de hoogte houden van deze nieuwe ontwikkeling. Voor vragen kunt u 

mailen naar rustenburg@vanwijnen.nl.

Verwijdering grafbedekking op de begraafplaatsen Klaaswaal en Numansdorp

In de week van vrijdag 31 maart verwijdert de gemeente grafbedekking (monumenten 

en beplanting) van graven op de begraafplaatsen in Klaaswaal en Numansdorp. Het gaat 

om graven die de afgelopen jaren zijn verlopen en/of door de nabestaanden zijn 

opgezegd. Dit is een zogenaamde bovengrondse ruiming. Er worden geen stoffelijke 
resten opgegraven.

De grafbedekking die verwijderd wordt, wordt kort van tevoren voorzien van een 

markering. Tijdens de werkzaamheden proberen wij de overlast voor bezoekers zoveel 

mogelijk te beperken. 

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met team Begraafplaatsadministratie via 

telefoonnummer 088 - 647 25 29.

Goudswaard 

Puttershoek 

Klaaswaal Numansdorp 

NK Tegelwippen van start: wipt de Hoeksche Waard dit jaar Goeree-Overflakkee van de troon? 

Dinsdag 21 maart klonk het startsein: het jaarlijkse NK Tegelwippen is weer begonnen. 

Van dinsdag 21 maart tot en met dinsdag 31 oktober steekt de Hoeksche Waard

de handen uit de mouwen en gaat opnieuw vriendschappelijk de strijd aan met 

buurgemeente Goeree-Overflakkee. In het NK Tegelwippen draait alles om het 
wippen van zoveel mogelijk tegels en ze vervangen door groen. Op die manier worden 

de Nederlandse tuinen beter bestand tegen extreem weer en versterken we de 

biodiversiteit. 

Het is de tweede keer dat de Hoeksche Waard deelneemt. Vorig jaar won Goeree-

Overflakkee de wedstrijd en ging er met de Gouden Tegel vandoor. In totaal hebben 
toen in beide gemeenten inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 

totaal 22.468 tegels gewipt. Dat is ruim 2.042 m² aan nieuw groen. De aankomende 

7 maanden wil gemeente Hoeksche Waard 15.000 tegels vervangen door gras, 

bloemperken, bomen en geveltuinen.

In 2022 werden er in de Hoeksche Waard13.029 tegels gewipt. Tegels of klinkers die 

tijdens het Nederlands kampioenschap plaats maken voor groen, moeten hiervoor 

worden aangemeld op de website van NK Tegelwippen (www.nk-tegelwippen.nl).

Op deze website worden ook de tegelstanden bijgehouden. 

 

Wint de Hoeksche Waard de Gouden Schep of Gouden Tegel? 

De gemeente die de meeste tegels per 1.000 inwoners wipt (verdeeld over 

3 klassementen: klein, middel en groot) wint de felbegeerde Gouden Schep. 

Daarnaast wint team HW of team GO bij de meeste gewipte tegels per 1.000 inwoners 

de Gouden Tegel. Inwoners die hun (gevel)tuin omtoveren tot een groen paradijs(je) 

maken via NK Tegelwippen kans om Wipper van de Maand en Publiekswipper 2023 

te worden en mooie tuinpakketten te winnen. Kijk voor meer informatie op 

www.gemeentehw.nl/nktegelwippen. 



Bekendmakingen

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

verzonden. Voor meer informatie kunt u, tenzij anders 

vermeld, contact opnemen met gemeente Hoeksche Waard 

via telefoonnummer 14 0186. Meer informatie vindt u op 

www.gemeentehw.nl en op ww.overuwbuurt.overheid.nl. 

Via deze laatstgenoemde website kunt u zich abonneren op 

de digitale verzending van de bekendmakingen en besluiten 

uit een zelf aangegeven gebied. U kunt via de website ook 

de ‘Over uw buurt’ app downloaden.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard

12-03-2023 Het isoleren en stucen van de buitengevel 
- Van Cralingenstraat 14 in Goudswaard. 
(Z/23/191235)

Klaaswaal

14-03-2023 Het realiseren van een overkapping aan 
de achterzijde - Orkest 2 in Klaaswaal. 
(Z/23/191583)

Numansdorp

13-03-2023 Het wijzigen van de bestemming - 
Rijksstraatweg 22 in Numansdorp. 
(Z/23/191280)

16-03-2023 Het verbouwen van de woning - Molendijk 3 in 
Numansdorp. (Z/23/191974)

17-03-2023 Het uitbreiden van het bestaande gebouw -
Chr. Huygensstraat 12 in Numansdorp. 
(Z/23/192105)

Oud-Beijerland

10-03-2023 Het realiseren van een dakopbouw - Kievit 36 in 
Oud-Beijerland. (Z/23/191162)

12-03-2023 Het vervangen van kozijnen en een voordeur 
met kozijn in de voorgevel - Waalhavenstraat 22 
in Oud-Beijerland. (Z/23/191233)

14-03-2023 Het transformeren van de sportschool - 
Oost-Voorstraat 24 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/191647)

15-03-2023 Het wijzigen van de indeling in het winkelpand 
- Vierwiekenplein 46 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/191818)

Piershil

13-03-2023 Het kappen van 7 zwarte elzen en één meidoorn 
- Mouritsstraat in Piershil. (Z/23/191443)

Strijen

14-03-2023 Het aanleggen van een paardenbak - Zuiddijk 
17b in Strijen. (Z/23/191611)

14-03-2023 Het realiseren van een carport en tuinhuisje - 
Roerdompstraat 71 in Strijen. (Z/23/191663)

16-03-2023 Het bouwen van een koelcel aan het pand - 
Simon Stevinstraat 17 in Strijen. (Z/23/191889)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

15-03-2023 Het realiseren van een nieuwe in-/uitrit - 
Industrieweg 14 Klaaswaal. (Z/22/177537)

Maasdam

15-03-2023 Het realiseren van een nokverhoging - van der 
Doeslaan 27 in Maasdam. (Z/23/183857)

16-03-2023 Het uitbreiden van de woning en het bouwen 
van een schuur - Hoeksedijk 75 in Maasdam. 
(Z/23/182585)

Mijnsheerenland

16-03-2023 Het snoeien en aftoppen van een suikeresdoorn 
- Elisabeth van Loonstraat ter hoogte van 
nummer 1 in Mijnsheerenland. (Z/23/189142)

Nieuw-Beijerland

13-03-2023 Het isoleren van de buitenzijde van de woning 
en het maken van een in-/uitrit - Zuidzijdsedijk 
66 in Nieuw-Beijerland. (Z/23/182675)

Numansdorp

16-03-2023 Het vergroten van de dakkapel - Pauwstraat 23 
in Numansdorp. (Z/23/185320)

16-03-2023 Het vergroten van de dakkapel - Pauwstraat 25 
in Numansdorp. (Z/23/185317)

Oud-Beijerland

16-03-2023 Het plaatsen van een opbouw - Prinses 
Irenestraat 14 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/189115)

17-03-2023 Het aanpassen van de kozijnen - Koningshof 19 
in Oud-Beijerland. (Z/23/186482)

Geweigerde omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland

15-03-2023 Het verbreden van de oprit - Laan van 
Moerkerken 16 in Mijnsheerenland. 
(Z/23/185191)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

16-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden 
van een concert op zaterdag 15 april 2023 van 
20.00 tot 22.00 uur - Sportzaal De Bongerd in 
Klaaswaal.

Maasdam

13-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden 
van een oefenweekend voor de Nationale 
Kampioenschappen Boomklimmen op vrijdag 
14 april 2023 van 8.00 tot 20.00 uur en 
zaterdag 15 april 2023 van 8.00 tot 15.00 uur - 
Lageweg 7 in Maasdam.

Oud-Beijerland

13-03-2023 Gewijzigde exploitatievergunning voor 
Lunchroom Mahoe - Oostdijk 43 in
Oud-Beijerland.

16-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden 
van een herdenking bij het Joods Monument, 
het Monument Vrij en een stille tocht op 
donderdag 4 mei 2023 van 18.50 tot 20.20 uur - 
Bierkade en het Laningpark in Oud-Beijerland.

Piershil

13-03-2023 Nationale Dodenherdenking donderdag 4 
mei 2023 van 19.00 tot 22.00 uur ter hoogte 
van het monument in het plantsoen bij de 
Nederlands Hervormde kerk - Voorstraat 24 in 
Piershil.

20-03-2023 Evenementenvergunning voor het organiseren 
van diverse feestavonden rondom Koningsdag 
op vrijdag 14, zaterdag 15, woensdag 19, 
vrijdag 21, zaterdag 22, maandag 24, dinsdag 
25 en donderdag 27 april 2023 - ter hoogte van 
de Kade 24 in Piershil.

17-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden 
van een jubileumfeest ten behoeve van de 
Piershilsche ijsclub op zaterdag 1 april 2023 van 
12.00 tot 18.00 uur - Kade 26 in Piershil.

Puttershoek

15-03-2023 Ontheffing sluitingstijd tot 3.00 uur van zondag 
9 april op maandag 10 april 2023 vanwege 
Paasparty, woensdag 26 april op donderdag 
27 april 2023 vanwege Koningsnacht en 
zondag 28 mei 2023 op maandag 29 mei 2023 
vanwege Pinksterparty - Oosthavenzijde 1 in 
Puttershoek.

Strijen

16-03-2023 Evenementenvergunning voor het organiseren 
van een kermis op woensdag 29 en donderdag 
30 maart 2023 van 14.00 tot 23.00 uur en 
vrijdag 31 maart 2023 en zaterdag 1 april 2023 
van 14.00 tot 0.00 uur - Stockholmplein in 
Strijen.

Zuid-Beijerland

14-03-2023 Evenementenvergunning voor het organiseren 
van Koningsweek van vrijdag 21 tot en met 
zaterdag 29 april 2023 in de feesttent - ter 
hoogte van de Ridder van Dorplaan in 
Zuid-Beijerland.

17-03-2023 Evenementenvergunning voor het organiseren 
van een rommelmarkt op zaterdag 13 mei 2023 
van 9.00 tot 14.00 uur - Koninginneweg vanaf 
de Dorpsstraat tot aan de Ambachtsheerenlaan 
in Zuid-Beijerland.

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard

14-03-2023 Vergunning voor het organiseren van een 
loterij op Koningsdag om 18.00 uur in de 
feesttent - ter hoogte van de Achterweg 2b in 
Goudswaard.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Maasdam

13-03-2023 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
verstrekken van zwak alcoholische dranken 
op vrijdag 14 en zaterdag 15 april 2023 
tijdens het kampioenschap Lekker Belangrijk 
Boomklimmen - Lageweg 7 in Maasdam.

Oud-Beijerland

13-03-2023 Gewijzigde Alcoholwetvergunning voor 
lunchroom Mahoe - Oostdijk 43 in 
Oud-Beijerland.

Piershil

13-03-2023 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
schenken van zwak alcoholische dranken 
gedurende de Koningsdag activiteiten op 
vrijdag 14, zaterdag 15, woensdag 19, zaterdag 
22 en donderdag 27 april 2022 - ter hoogte van 
de Kade 24 in Piershil.

Zuid-Beijerland

14-03-2023 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
schenken van zwak alcoholische dranken 
gedurende de Koningsweek van vrijdag 21 tot 
en met zaterdag 29 april 2023 in de feesttent - 
Ridder van Dorplaan in Zuid-Beijerland.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum collecte Zakelijke inhoud

Hoeksche Waard

27-03 tot en 
met 01-04-2023

ZOA in alle dorpen van gemeente 
Hoeksche Waard.

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de 
website van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl

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

Goudswaard

15-03-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Bergenstraat 5, 
7, 21, Nicolaas van Puttenstraat 2, 10, 18  in 
Goudswaard. (Z/23/191752)

Nieuw-Beijerland

15-03-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Beatrixstraat 9 
en 17, Van Egmondstraat 26 en 36 in 
Nieuw-Beijerland. (Z/23/191745)

Oud-Beijerland

14-03-2023 Het verwijderen van circa 60 m2 dakvloer 
+ daklicht - Oost-Voorstraat 24 in Oud-
Beijerland. (Z/23/191646)

Piershil

15-03-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Koningin 
Julianastraat 22 en 24, Margrietstraat 
12 en 17 in Piershil. (Z/23/191748)

Puttershoek

16-03-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Pieter van 
Slingelandtstraat 19 in Puttershoek. 
(Z/23/191925)

Zuid-Beijerland

15-03-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Van 
Oldenbarneveltstraat 13, 47, Ridder van 
Dorplaan 14, Amundsenstraat 5, 19  in 
Zuid-Beijerland. (Z/23/191750)



Benoeming leden welstandscommissie

Op dinsdag 7 maart 2023 heeft het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

onderstaand besluit vastgesteld.

• Benoeming leden welstandscommissie;

Dit besluit is te raadplegen via de website www.gemeentehw.nl. 

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

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kreekkade 1 Heinenoord’

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

bestemmingsplan ‘Kreekkade 1 Heinenoord’ ongewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 

Met het bestemmingsplan wordt de bestaande bedrijfsbestemming van het perceel 

Kreekkade 1 in Heinenoord gewijzigd in een woonbestemming. Hierdoor kunnen de 

bestaande opstallen gebruikt worden voor het bewonen als burgerwoning.  

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan lag van donderdag 13 oktober tot en met woensdag  

23 november 2022 ter inzage. Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen indienen. 

Wij ontvingen geen zienswijzen. Er was geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te 

passen. 

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘Kreekkade 1 Heinenoord’, en alle 

bijlagen liggen met ingang van donderdag 23 maart tot en met woensdag 3 mei 2023 

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

plannummer: NL.IMRO.1963. BPKreekkade1HND22- VG01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan een afspraak met mevrouw 

M.E.M. Morlog-Criellaard van team Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 19 15 of 

via e-mail ro@gemeentehw.nl.

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 23 maart tot en met woensdag  

3 mei 2023 beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn 

alleen beroep indienen wanneer hij of zij: 

1. tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan indiende;

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

tegen het ontwerp bestemmingsplan in te dienen;

3.  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 mevrouw 

M. Morlog-Criellaard van team Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 19 15 of via 

e-mail ro@gemeentehw.nl. 

Bekendmaking realisatie gehandicaptenparkeerplaatsen

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

een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren op de volgende locaties: 

• naast de woning van Speijkstraat 45 in Oud-Beijerland;

• voor de woning van Rembrandtplein 88 in Oud-Beijerland.

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

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

Naamgeving openbare ruimte (straatnamen)

In Strijen is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Land van 

Essche III’ ziet toe op het realiseren van 155 woningen. Hiervoor zijn extra straatnamen 

nodig. Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft besloten de volgende 

straatnamen aan dit plan toe te kennen:

Datum besluit Woonplaats Naamgeving

15-03-2023 Strijen Wildeland, Uiterdijk, Vinkekooi, 
Raepshille en Esschegors

Vastgesteld bestemmingsplan ’Land van Essche III Strijen’ 

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

bestemmingsplan ’Land van Essche III Strijen’ gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan maakt het ontwikkelen van een nieuw te bouwen woongebied 

’Land van Essche III’ in Strijen mogelijk. Deze nieuwbouwwijk ligt tussen de bestaande 

bebouwing aan de zuidzijde van Strijen (Land van Essche) en de Randweg. De 

uitbreiding betreft de bouw van 155 woningen.  

Vastgestelde hogere waarde geluid (Wet geluidhinder)

Uit akoestisch onderzoek bleek dat de geluidsbelasting op de nieuw te bouwen 

woningen gelegen in de zuidelijke gronden van het plangebied niet voldoet aan de 

grenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De overschrijding wordt veroorzaakt 

door het wegverkeer van de Randweg. Het college van B&W besloot op 20 december 

2022 om hiervoor een hogere waarde geluid (50 dB) vast te stellen. 

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere waarde geluid 

lagen ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere waarde geluid lagen van 

vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli 2022 ter inzage. Tijdens deze periode kon 

een ieder zienswijzen indienen. Wij ontvingen zienswijzen over het ontwerp 

bestemmingsplan. De zienswijzen zijn aanleiding om het bestemmingsplan aan te 

passen. Ook zijn ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen hebben 

betrekking op:

• Het opnemen van een regeling die het realiseren van vlonders uitsluit en regelt dat 

de woningen en de inrichting van het plangebied moeten voldoen aan de vereisten 

uit het beeldkwaliteitsplan en als zodanig in stand worden gehouden;

• Een tekstuele toevoeging in artikel 6.6 van de regels om de verwijzing naar het 

beeldkwaliteitsplan Land van Essche III te verduidelijken;

• Het opnemen van het perceel kadastraal bekend sectie V nummer 250 (Schenkeldijk 

48a) binnen de plangrenzen en het bestemmen van het huidig gebruik van dit perceel;

Heinenoord 

Oud-Beijerland 

Strijen 



Nieuws uit de gemeenteraad

Wat besluit de gemeenteraad? Kijk dinsdagavond 28 maart mee!
Wat besluit de gemeenteraad Hoeksche Waard over het 

transformeren van de Willem Alexanderschool tot een 

cultuurhuis? En stemt de raad in met de reactie op de 

oprichting van de stichting Waarborgfonds 

Veiligheidsregio’s? Dit en meer staat dinsdagavond 28 

maart op de agenda van de raad. Kijkt u mee?

Rekenkamerrapport ‘Quick scan leges’

Leges zijn bedragen die een inwoner moet betalen aan 

de gemeente voor het gebruik van diensten of 

producten. Het bedrag dat de gemeente vraagt mag 

maximaal 100% kostendekkend zijn. De gemeente mag 

geen winst maken op leges. Het rekenkamerrapport 

geeft de raad inzicht in de leges van de afgelopen jaren 

en de manier waarop de raad meer grip daarop kan 

krijgen. De gemeenteraad bepaalt namelijk de hoogte 

van de leges. Wat besluit de raad over dit rapport?

Aanvraag suppletie-uitkering voor onderzoek niet 

gesprongen explosieven

Tijdens werkzaamheden in de openbare ruimte in 2022, 

was voor een aantal locaties een onderzoek nodig naar 

niet gesprongen explosieven (NGE onderzoek). Een deel 

van de kosten van deze onderzoeken kan de gemeente 

vergoed krijgen via het Gemeentefonds. Hiervoor moet 

dan een zogeheten ‘suppletie-uitkering’ worden 

aangevraagd. Stemt de raad in met deze aanvraag?   

Vergadering bijwonen? Welkom!

Volg de besluitvormende vergadering op dinsdag 28 

maart vanaf de publieke tribune. De vergadering begint 

om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van het 

gemeentehuis in Oud-Beijerland aan de W. van Vlietstraat 

6. U kunt de vergadering ook live online volgen via: 

www.gemeentehw.nl/live. 

Wat staat nog meer op de agenda?

De complete agenda en stukken voor deze vergadering 

vindt u op: www.gemeentehw.nl/overzicht.

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

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

• Het binnen de bestemmingen Groen en Woongebied mogelijk maken van 

bouwwerken die nodig zijn als maatregel om onevenredige aantasting van 

beschermde diersoorten te voorkomen met een maximale bouwhoogte van 4 meter;

• Het aanpassen van de minimale afstand van het hoofdgebouw tot de achterste 

perceelsgrens in 16 meter (in plaats van 8 meter) voor gronden met de aanduiding 

‘specifieke bouwaanduiding-1’ (sba-1). Op de verbeelding nemen wij hiervoor een 
aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding-1’ op;

• Het uitsluiten van het afwijken van bouwregels ter plaatse van de ‘specifieke 
bouwaanduiding-1 (sba-1)’, waardoor de achtergevel van een hoofdgebouw op een 

afstand van minder dan 8 meter ten opzichte van de achterste perceelsgrens wordt 

gebouwd;

• Het opnemen van een regeling dat gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
vorm van woongebied-groen' (swg-g) uitsluitend zijn bedoeld voor watergangen en 

groen. Op de verbeelding nemen wij een aanduiding 'specifieke vorm van 
woongebied-groen' (swg-g) op;

• Een tekstuele toevoeging aan artikel 13 onder a (parkeernormen) die aangeeft dat 

bevoegd gezag pas omgevingsvergunning kan verlenen als voldaan wordt aan de 

parkeernormen;

• Het aanvullen van de motivering van de ladder voor duurzame verstedelijking in 

paragraaf 2.1 van de toelichting van het bestemmingsplan. 

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘Land van Essche III Strijen’, het besluit 

hogere waarde geluid (Wet geluidhinder) en alle bijlagen liggen met ingang van 

donderdag 23 maart tot en met woensdag 3 mei 2023 ter inzage. U kunt de stukken 

bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.IMRO.1963.

BPLVEIIISTR21-VG01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan een afspraak met A. Rotscheid 

van team Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 12 28. 

Beroep indienen

Tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen en het 

collegebesluit tot het vaststellen van hogere waarde geluid (Wet geluidhinder) staat 

rechtstreeks beroep open bij de Raad van State. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 23 maart tot en met woensdag 3 

mei 2023 beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn 

alleen beroep indienen wanneer hij of zij: 

1. tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan indiende;

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

tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het ontwerp besluit hogere waarde 

geluid in te dienen;

3.  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. 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing

Dit betekent dat de indiener de beroepsgronden direct in het beroepschrift moet 

opnemen. Het beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard wanneer binnen de 

beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De beroepsgronden kunnen na afloop van 
de beroepstermijn van 6 weken niet meer aangevuld worden. 

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden van het bestemmingsplan 

en het besluit hogere waarde geluid via een voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde geluid treden een dag nadat de 

beroepstermijn is verstreken in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan en 

het besluit hogere waarde geluid in werking treden, 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 en het besluit hogere waarde geluid op 

totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?

Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan contact op met A. Rotscheid van 

team Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 12 28 of via e-mail ro@gemeentehw.nl. 


