
Nieuws uit de gemeente
Week 13 |  29 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 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)

 Functioneel beheerder 
 team Informatie-
 management (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 mede-
werker 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 mijn dorp? 

College van B&W wil gemeentelijke opvang Oekraïners verlengen en extra opvangplekken in 
Strijen realiseren
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard is van plan om de opvang van 

Oekraïners uit te breiden door tijdelijke woonunits op het terrein van de opvanglocatie 

in Strijen te plaatsen. Daarnaast wil het college dat de opvangplekken voor Oekraïense 

vluchtelingen in de voormalige gemeentehuizen in Piershil en Strijen in ieder geval 

beschikbaar blijven tot en met eind 2023. Mogelijk is het nodig die periode te verlengen, 

wanneer opvang nog langer nodig is. 

Strijen



Kruisingen N217 aangepast in verband met renovatie Heinenoordtunnel

Provincie Zuid-Holland past de N217 tussen rotonde ’s-Gravendeel en de Hendrik 

Hamerstraat aan. Deze aanpassing doen ze om straks de doorstroming op de N217 te 

verbeteren. De werkzaamheden zijn ’s avonds en ’s nachts tussen 20.00 en 6.00 uur. 

Verkeer wordt ter plaatste omgeleid. 

Afsluitingen N217

Vanaf donderdag 16 maart tot maandag 10 april worden voorbereidende 

werkzaamheden uitgevoerd in verband met de renovatie van de Heinenoordtunnel. 

Tussen donderdag 16 maart en woensdag 10 mei is er regelmatig een deel van de N217 

afgesloten in één richting. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Zie hieronder een 

overzicht met afsluitingen.

Afsluitingen Hendrik Hamerstaat – Rotonde ’s-Gravendeel (richting Maasdam)

• Maandag 10 april 20.00 uur tot dinsdag 11 april 6.00 uur

• Vrijdag 21 april 20.00 uur tot zaterdag 22 april 6.00 uur

• Woensdag 10 mei 22.00 uur tot donderdag 11 mei 6.00 uur

Afsluitingen Rotonde ‘s-Gravendeel - Hendrik Hamerstaat (richting Kiltunnel)

• Dinsdag 11 april 20.00 uur tot woensdag 12 april 6.00 uur

• Donderdag 20 april 20.00 uur tot vrijdag 21 april 6.00 uur

• Dinsdag 9 mei 22.00 uur tot woensdag 10 mei 6.00 uur

Tussen zaterdag 18 maart en maandag 10 april zijn er versmalde rijstroken en is de 

kruising Hendrik Hamerstaat en N217 richting de Kiltunnel afgesloten.

• Zaterdag 18 maart 6.00 uur tot maandag 10 april 20.00 uur.

Tussen zaterdag 22 april en woensdag 10 mei is de kruising Hendrik Hamerstaat en 

N217 richting de Kiltunnel afgesloten.

• Zaterdag 22 april 6.00 uur tot dinsdag 9 mei 22.00 uur.

Meer informatie kunt u vinden op de website van provincie Zuid-Holland via 

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/ 

alle-n-wegen/wegen/n217/.

‘s-Gravendeel

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

’s-Gravendeel

22-03-2023 Het verplaatsen, veranderen van de in- en uitrit 
- Mijlweg 61a in 's-Gravendeel. (Z/23/192636)

23-03-2023 Het realiseren van een uitbouw - Zweedsestraat 
1 in 's-Gravendeel. (Z/23/192754)

Heinenoord

23-03-2023 Het plaatsen van dakkapellen - Emmastraat 2b 
in Heinenoord. (Z/23/192938)

24-03-2023 Het bouwen van een veranda met overkapping 
- Westdijk 4 in Heinenoord. (Z/23/193036)

Klaaswaal

20-03-2023 Het realiseren van een dakopbouw - 
Boterbloemstraat 15 in Klaaswaal. 
(Z/23/192273)

Mijnsheerenland

21-03-2023 Het plaatsen van een dakopbouw - Maasdijk 22 
in Mijnsheerenland. (Z/23/192586)

De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met een informatiebrief. Het college van 

B&W biedt de gemeenteraad aan het onderwerp met elkaar te bespreken. 

 

Niemand weet hoelang de oorlog met Rusland nog duurt of wanneer Oekraïense 

vluchtelingen terug kunnen naar huis. De verwachting is dat er door de aanhoudende 

bombardementen meer vluchtelingen naar Nederland komen. In december 2022 heeft 

het Rijk gemeenten gevraagd meer opvangplekken te realiseren. De afgelopen 

maanden heeft gemeente Hoeksche Waard in beeld gebracht wat de mogelijkheden zijn 

voor onze gemeente.

 

Langer veilig onderdak in bestaande opvanglocaties 

In de voormalige gemeentehuizen in Piershil en Strijen worden op dit moment ongeveer 

265 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Vanaf het begin is de opvang in beide 

dorpen goed en harmonieus verlopen. Het college van B&W is van plan om deze 

bestaande opvanglocaties in ieder geval open te laten blijven tot eind van dit jaar. Zo 

bieden wij de huidige en nieuwe bewoners langer een veilig onderdak.

 

Er is voor gekozen om geen extra plekken te maken in de bestaande gebouwen die we 

nu als opvanglocatie gebruiken. De huidige bewoners hebben daar voldoende, maar 

toch beperkte leefruimte. Bovendien leidt de oorlogssituatie in hun thuisland tot 

spanningen. Meer mensen die niet tot hetzelfde gezin behoren op één kamer plaatsen is 

gezien de omstandigheden niet wenselijk. De opvanglocaties blijven ingericht voor 

hetzelfde aantal personen als nu. 

 

Tijdelijke woonunits op terrein opvanglocatie in Strijen 

Extra opvangplekken wil het college van B&W dus maken door meer ruimte te 

realiseren. Dit kan door op het terrein van de opvanglocatie in Strijen extra 

opvangplekken te maken in tijdelijke woonunits. Er is voor deze locatie gekozen, omdat 

daar de meeste ruimte is om ze te plaatsen.  

 

Meer informatie 

Wij houden u op de hoogte over de uitbreiding van de opvangplekken via deze rubriek 

en de website www.gemeentehw.nl/oekraine. U kunt zich ook aanmelden voor de 

digitale nieuwsbrief Opvang Oekraïne via www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven.

22-03-2023 Het bouwen van een bedrijfswoning - 
Blauwesteenweg 14 in Mijnsheerenland. 
(Z/23/192703)

Numansdorp

17-03-2023 Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde 
- Molendijk 4 in Numansdorp. (Z/23/192152)

24-03-2023 Het bouwen van een houten schuur - 
Torensteepoldersekade 1a in Numansdorp. 
(Z/23/193038)

Oud-Beijerland

17-03-2023 Het plaatsen van 2 airco-units aan de zijgevel 
van de woning - Mesdagstraat 7 in  
Oud-Beijerland. (Z/23/192169)

18-03-2023 Het aanpassen van de ingangsdeurkozijnen - 
Spuizicht 1 t/m 11, 13 t/m 18 in  
Oud-Beijerland. (Z/23/192208)

20-03-2023 Het realiseren van een schuin dak op de 
berging - Piet Heinstraat 40 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/192271)

Strijen

17-03-2023 Het intern verbouwen van bergingen tot 
dagbesteding - Gruttostraat 24 in Strijen. 
(Z/23/192161)

21-03-2023 Het aanleggen van een paardenbak - Keizersdijk 
13a in Strijen. (Z/23/192458)

Zuid-Beijerland

18-03-2023 Het revitaliseren van de recreatiemogelijkheden 
Hitsertse kade - Kadastrale sectie K 463 in  
Zuid-Beijerland.  (Z/23/192191)

22-03-2023 Het wijzigen van het gebruik voor het starten 
van een B&B - Schenkeldijk 76 in  
Zuid-Beijerland. (Z/23/192660)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

20-03-2023 Het uitbreiden van de woning - Irisstraat 22 in 
's-Gravendeel. (Z/23/185177)

23-03-2023 Het bouwen van een bedrijfsloods 
- Industrieweg 7 in 's-Gravendeel. 
(Z/22/174248)

Heinenoord

21-03-2023 Het bouwen van een bedrijfshal  - Reedijk 7n in 
Heinenoord. (Z/22/180870)

Klaaswaal

22-03-2023 Het deels verwijderen van een draagmuur - 
Berkenlaan 57 in Klaaswaal. (Z/23/189330)

Numansdorp

22-03-2023 Het realiseren van een beschoeiing en 
vlonder - Paltrokmolen 53 in Numansdorp. 
(Z/23/189806)

Oud-Beijerland

21-03-2023 Het realiseren van een aanbouw - Griendwerker 
35 in Oud-Beijerland. (Z/23/187210)

22-03-2023 Het realiseren van een nokverhoging - 
Anemoonstraat 27 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/187211)

23-03-2023 Het toevoegen van een woning - Bierkade 24c 
in Oud-Beijerland. (Z/23/187563)

23-03-2023 Het uitbreiden van het bedrijfsgebouw - 
Aston Martinlaan 36 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/175316)

24-03-2023 Het renoveren van diverse woningen en 
uitbreiden stallingsruimte - Witsenstraat, 
Bosboomstraat, Rembrandtstraat en 
Breitnerstraat in Oud-Beijerland. 
(Z/22/180973)



Bekendmakingen

Oud-Beijerland

22-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een muziekfestival met optredens van diverse 
koren op 24 juni 2023 van 12.00 tot 17.30 uur in 
het centrum van Oud-Beijerland.

Strijen

20-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
de avondvierdaagse ‘De 4 van Strien’ van 23 mei 
t/m 26 mei 2023 met als startpunt Sportlaan 20 
in Strijen.

22-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een feestavond op Koningsnacht in Café Het 
Plein op 26 april 2023 van 20.00 tot 1.00 uur 
aan het Stockholmplein 3 in Strijen.

Zuid-Beijerland

22-03-2023 Standplaatsvergunning voor het innemen van 
een tijdelijke standplaats voor de verkoop 
van ijs, snacks, friet en frisdrank in de periode 
van 1 april t/m 31 augustus 2023 op het 
dagrecreatieterrein Hitsertse Kade in Zuid-
Beijerland.

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland

23-03-2023 Een aanwezigheidsvergunning voor 
het plaatsen van 2 kansspelautomaten 
in de inrichting Chill Grill op de locatie 
Wilhelminastraat 15b in de Mijnsheerenland.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard

28-03-2023 Ontheffing 35 Alcoholwet voor het verstrekken 
van zwak alcoholhoudende dranken van 26 t/m 
29 april 2023 ter hoogte van de feesttent aan 
de Achterweg 2b in Goudswaard.

Heinenoord

21-03-2023 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
verstrekken van zwak alcoholhoudende 
dranken op 28 mei, 11 juni, 7 juli, 10 september 
en 1 oktober 2023 tussen 9.00 en 16.30 uur 
tijdens de zomermarkt aan de Boonsweg 28 in 
Heinenoord.

Oud-Beijerland

20-03-2023 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
verstrekken van zwak alcoholhoudende 
dranken op 2 juni 2023 tussen 16.00 
en 19.30 uur tijdens de fancy fair bij de 
Willibrordusschool aan de Frans Halsstraat 2 in 
Oud-Beijerland.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum collecte Zakelijke inhoud

Hoeksche Waard

03-04-2023 t/m 
08-04-2023

Fonds Gehandicaptensport 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

Oud-Beijerland

21-03-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen  - Witsenstraat 6 in 
Oud-Beijerland. (Z/23/192491)

Puttershoek

21-03-2023 Het verwijderen van asbest en slopen van een 
gebouw - Amaliahof 3a t/m F in Puttershoek. 
(Z/23/192595)

Piershil

23-03-2023 Het bouwen van een bedrijfsgebouw - 
Steegjesdijk 3 in Piershil. (Z/22/181102)

23-03-2023 Het plaatsen van garageboxen - Steegjesdijk 3 
in Piershil. (Z/23/185851)

Puttershoek

21-03-2023 Het aanleggen van een tunneltje  - Het Weegje 
Sectie D 2485 in Puttershoek. (Z/23/190399)

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Zuid-Beijerland

22-03-2023 Het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning - Asterstraat 49 in 
Zuid-Beijerland. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
03-05-2023. (Z/23/185276)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard

28-03-2023 Evenementenvergunning voor het organiseren 
van een feestweek Koningsdag 2023 van 26 t/m 
29 april 2023 ter hoogte van de feesttent aan 
de Achterweg 2b in Goudswaard.

Heinenoord

21-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden 
van een zomermarkt op 28 mei, 11 juni, 30 juli, 
10 september en 1 oktober 2023 van 9.00 tot 
17.00 uur aan de Boonsweg 28 in Heinenoord.

Klaaswaal

16-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een concert over het boek "Rose" van Rosita 
Steenbeek op 15 april 2023 in Sporthal De 
Bongerd in Klaaswaal.

23-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een stille tocht en de dodenherdenking op 4 
mei 2023 van 19.45 tot 20.30 uur en start bij de 
algemene begraafplaats in Klaaswaal.

Numansdorp

22-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden 
van de derde paasloop op 10 april 2023 van 
11.30 tot 13.15 uur aan de Buttervliet 2 in 
Numansdorp.

24-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een avondvierdaagse van 8 mei t/m 12 mei 
2023 van 18.30 tot 21.00 met start en finish aan 
de Prins Bernardstraat 25 in Numansdorp.

Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen gemeente 
Hoeksche Waard

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend, dat na onderzoek is gebleken dat 

onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het 

adres waar hij/zij in de basisregistratie personen staat 

ingeschreven. Het college van B&W heeft besloten deze 

personen uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen 

van gemeente Hoeksche Waard en te registreren in de 

landelijke Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een 

onbekend adres.

Naam Plaats Datum uitschrijving

R.K. Saniewski Oud-Beijerland 08-02-2023

P. Jaroensiri Oud-Beijerland 08-02-2023

R. van de 
Steenoven

Oud-Beijerland 07-02-2023

R. Koopal ’s-Gravendeel 13-02-2023

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit 

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

binnen 6 weken na deze publicatie bezwaar maken. Dit 

doet u door een brief te sturen aan: Het college van B&W, 

Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. 

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de volgende 

gegevens vermelden: 

• uw naam en adres;

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

• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht;

• de reden van bezwaar;

• een ondertekening met naam en handtekening.

Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens uw 

telefoonnummer en e-mailadres.  

Aan het behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen 

kosten verbonden. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het besluit niet 

uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk geen schorsende 

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

het besluit vanwege de spoedeisendheid laten uitstellen, 

dan kunt u een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ 

vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u 

naar: De voorzieningenrechter van de rechtbank 

Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 

BM Rotterdam. 

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij 

genoemde rechtbank via 

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

voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook 

bezwaar is ingediend. Voor de behandeling van het 

verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank 

kosten (griffierecht) in rekening.



Realisatie oplaadpunten elektrische voertuigen

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

besloten: 

• Het realiseren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen aan de 

Boterbloemstraat in Klaaswaal.

Bezwaarschrift indienen

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

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

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

Realisatie oplaadpunten elektrische voertuigen

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

besloten: 

• Het realiseren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen aan de Nieuwegeer in 

Mijnsheerenland.

Bezwaarschrift indienen

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

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

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

Voornemen tot verkoop van gronden

Het college van B&W maakt bekend dat zij voornemens zijn om een perceel grond te 

verkopen en in eigendom over te dragen gelegen aan:

• Irenestraat 5 in Numansdorp;

• Irenestraat 7 in Numansdorp;

• Irenestraat 9 in Numansdorp.

Ligging en ruimtebeslag

• Het te verkopen perceel is gelegen aan de achterzijde van adres Irenestraat 5 in 

Numansdorp. Het betreft het perceel kadastraal bekend Numansdorp, sectie B, 

nummer 5393 (ged.), groot ca. 111 m.
• Het te verkopen perceel is gelegen aan de achterzijde van adres Irenestraat 7 in 

Numansdorp. Het betreft het perceel kadastraal bekend Numansdorp, sectie B, 

nummer 5393 (ged.), groot ca. 110 m.
• Het te verkopen perceel is gelegen aan de achterzijde van adres Irenestraat 9 in 

Numansdorp. Het betreft het perceel kadastraal bekend Numansdorp, sectie B, 

nummer 5393 (ged.), groot ca. 168 m.

Motivering grondverkoop 

Uit de toetsing aan de objectieve criteria genoemd in het ‘Beleid snippergroen en 

overige gronden 2021’ blijkt dat het perceel(gedeelte) in aanmerking komt voor 

verkoop. Er is sprake van niet-functioneel groen dat grenst aan het eigendom van de 

koopgegadigde en voor het overige (hoofdzakelijk) aan gemeentelijk eigendom.  

Door de verkoop wordt de doorgang naar andere percelen niet belemmerd, er ontstaat 

geen versnippering en er zijn geen waardevolle bomen aanwezig.

Eén koopgegadigde

Het te verkopen perceel grenst uitsluitend aan het perceel van de beoogde koper. 

Gemeente Hoeksche Waard meent dat, gelet op de grootte, de ligging en het gebruik 

van de te verkopen grond, de beoogde koper daarom de enige serieuze gegadigde is.

Reageren

Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de 

zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen 

met de voorgenomen grondverkoop en merkt u zichzelf aan als een serieuze gegadigde 

voor de betreffende grond, dan dient u dat gemotiveerd en schriftelijk kenbaar te 
maken bij gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland of via 

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

van deze bekendmaking zijn ingediend. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met team Grondzaken via 

telefoonnummer 088 – 647 36 47.

Klaaswaal

Mijnsheerenland

Numansdorp

Nieuws uit de gemeenteraad

Maandag 27 maart staat burgemeestersvacature  

Hoeksche Waard open

Donderdagavond 23 maart heeft de gemeenteraad 

Hoeksche Waard tijdens een bijzondere vergadering de 

profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld. 
In deze profielschets staat wat voor burgemeester 
Hoeksche Waard zoekt. Op maandag 27 maart staat de 

burgemeestersvacature open en kunnen 

geïnteresseerden solliciteren.

 

Wat staat er in de profielschets?
In de profielschets staat omschreven dat Hoeksche Waard 
uniek is. Het is een agrarisch en open polderlandschap van 

300 vierkante kilometer, met net geen 90.000 inwoners. 

Ook ligt Hoeksche Waard dichtbij steden, zoals Dordrecht 

en Rotterdam. “Hoeksche Waard brengt het beste van 2 

werelden samen: dichtbij de stad en toch zo groen en 

weids”, aldus de voorzitter van de vertrouwenscommissie, 

Maurice Pahladsingh. “De komende tijd staan wij voor de 

uitdaging om Hoeksche Waard levendig en bereikbaar te 

houden. En die uitdaging gaan wij graag aan samen met 

de nieuwe burgemeester”. 

Naast de verschillende rollen die de nieuwe burgemeester 

mag vervullen, zijn ook de gewenste condities en 

vaardigheden omschreven in de profielschets. Zo kijkt 
Hoeksche Waard uit naar een burgemeester die 

benaderbaar is en die een evenwicht weet te creëren 

tussen de wensen van de verschillende dorpen en het 

hele eiland. “Onze nieuwe burgemeester is een warm, 

toegankelijk en betrokken mens. Het maakt ons niet uit 

wie je bent, maar wat je brengt. En niet of je het al 

gedaan hebt, maar of je het kunt”, aldus Maurice 

Pahladsingh.

Nadat verschillende leden van de vertrouwenscommissie 

iets hebben verteld over de inhoud van de profielschets, 
is deze vastgesteld. Daarna overhandigde de voorzitter 

van de vertrouwenscommissie de profielschets aan de 
commissaris van de Koning, Jaap Smit. 



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

De raad luistert dinsdagavond 4 april

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad Hoeksche 

Waard? Bijvoorbeeld over de realisatie van 40 tijdelijke 

woningen in Numansdorp? Of over de Leidraad voor 

ontwikkeling Hoeksche Waard ‘Aan de slag met de 

Omgevingsvisie’? Dat kan tijdens de beeldvormende 

bijeenkomsten op dinsdagavond 4 april.

Welkom!

De bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van Oud-

Beijerland (W. van Vlietstraat 6) en beginnen om 19.30 

uur. U bent van harte welkom om de bijeenkomsten te 

volgen vanaf de publieke tribune. De bijeenkomsten zijn 

ook live te volgen via www.gemeentehw.nl/live.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de raad zijn 

inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De 

raad luistert en stelt vragen. Door te spreken helpt u de 

gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken 

die spelen in gemeente Hoeksche Waard.

Bijeenkomst Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, 

Duurzaamheid en Openbare ruimte

Tijdens deze bijeenkomst kunt u spreken over de 

verduurzaming van sportzaal ’t Paradijs in Oud-Beijerland 

en de verordening klimaatadaptatie.

40 tijdelijke woningen voor 15 jaar in Numansdorp

Gemeente Hoeksche Waard onderzoekt samen met HW 

Wonen de mogelijkheden om op korte termijn 100 tot 

150 tijdelijke woningen te realiseren, verspreid over 

verschillende dorpen. Deze woningen zijn bedoeld voor 

mensen die moeilijk een woning kunnen vinden of door 

persoonlijke omstandigheden snel een woonruimte nodig 

hebben. Het perceel ten zuiden van de Middelsluissedijk 

Oostzijde en ten oosten van de Wethouder van der 

Veldenweg in Numansdorp lijkt geschikt en beschikbaar 

te zijn voor 40 tijdelijke woningen. 

 

Om daar deze tijdelijke woningen te kunnen realiseren, is 

een omgevingsvergunning nodig waarin de ruimtelijke 

onderbouwing staat. Het college van B&W vraagt de raad 

om een verklaring van geen bedenkingen af te geven om 

het besluit te kunnen nemen over het verlenen van de 

omgevingsvergunning. Ook wordt de raad gevraagd om 

in te stemmen met de grondexploitatie. Hierin staan alle 

kosten en inkomsten van het plan.

Bijeenkomst Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid 

en Middelen

In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over 

het integraal veiligheidsbeleid en de eerste wijziging van 

de gemeenschappelijke regeling SVHW. 

 

Beide agenda’s en bijbehorende stukken voor de 

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

Klik op datum dinsdag 4 april.

Spreken tot de raad

Wilt u het woord richten tot de raad? Neem dan uiterlijk 

dinsdag 4 april 12.00 uur contact op met de griffie van de 
gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of 
via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook spreken 

tot de raad over niet-geagendeerde onderwerpen.

“De nieuwe burgemeester heeft oog voor álle inwoners 

van gemeente Hoeksche Waard” 

De profielschets is het resultaat van een samenwerking. 
Inwoners en medewerkers konden aangeven wat zij in de 

nieuwe burgemeester graag terug willen zien. Enkele 

reacties zijn in de profielschets weergegeven als citaat. 
De nieuwe burgemeester “staat tussen de mensen en 

nooit erboven” en “heeft oog voor álle inwoners van 

gemeente Hoeksche Waard”.

Hoe verloopt het proces verder? 
Maandag 27 maart stelde de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, de 

burgemeestersvacature open. Na de 

sollicitatiegesprekken met de vertrouwenscommissie, 

wordt in juli de naam van de eerste voorkeurskandidaat 

van de gemeenteraad bekendgemaakt. Naar verwachting 

zal in het najaar van 2023 de nieuwe burgemeester 

geïnstalleerd en beëdigd worden. 

Voor meer informatie over gemeente Hoeksche Waard en 

de procedure kunt u kijken op 

www.gemeentehw.nl/nieuwe-burgemeester. 

Wilt u de vergadering terugkijken?
Dat kan via https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/ 

vergadering/1087752.

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


