
Nieuws uit de gemeente
Week 2 |  11 januari 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!

Beheer riolering 
 (36 uur)

  Beleidsmedewerker 
Verkeer 

 (36 uur)

  Junior vergunningverlener 
WABO – startersfunctie

 (24-36 uur)

Klantmanager Inkomen
 (28-32 uur)

  Medewerker 
begraafplaatsen

 (36 uur)

  Senior adviseur Opvoeden 
& Opgroeien – aandachts-
gebied Jeugdhulp 

 (32-36 uur)

  Senior fi nancieel adviseur 
met aandachtsgebied 
fi scaal

 (32-36 uur)

  Senior fi nancieel 
medewerker

 (24-36 uur)

  Senior werkvoorbereider/
beheerder openbare 
verlichting 
(36 uur)

  Servicedeskmedewerker 
ICT 
(36 uur)

  Servicemedewerker 
buitendienst taakaccent 
Riool 
(36 uur)

  Specialist openbare 
verlichting & wegbeheer 
(36 uur)

  Junior Toezichthouder 
Bouw & Ruimtelijke 
Ordening – startersfunctie

 (32-36 uur)

  Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening 

 (36 uur)

Vergunningverlener
  WABO
 (24-36 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?

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 16 januari 

aanstaande in het gemeentehuis in Maasdam als toehoorder bijwonen. Meld u zich 

wel graag van tevoren aan via e-mail secretariaat@asdhw.nl. 

Kijk voor de complete agenda en meer op https://www.asdhw.nl.

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard? 



Vraag nu de bewaargids ‘Stap voor stap  
naar energiezuinig & duurzaam wonen’ aan

Heeft u vragen over energie besparen en duurzaam wonen? De bewaargids ‘Stap 

voor stap naar energiezuinig & duurzaam wonen’ beschrijft hoe u uw woning in de 

Hoeksche Waard stap voor stap kunt verbeteren – of u nu een woning huurt of hebt 

gekocht. Daarin leest u ook verschillende verhalen van Duurzame Doeners. 

Hieronder leest u alvast het verhaal van Duurzame Doener Nathalie uit Piershil en 

energiecoach Jonathan. Wilt u het hele gesprek en de video met Nathalie en de 

energiecoach bekijken? Kijk op www.gemeentehw.nl/duurzamedoeners.

De bewaargids is online te lezen en te downloaden via 

www.gemeentehw.nl/bewaargids. Wilt u de bewaargids liever thuis ontvangen en 

eens rustig doorbladeren? Vraag dan de papieren bewaargids aan op 

bovengenoemde website of telefonisch via 088 - 647 36 47. 

Wat is uw ervaring met jeugdhulp?  
Help ons jeugdhulp te verbeteren

Krijgt uw (klein-/pleeg-)kind op dit moment hulp of heeft het hulp gehad? Gemeente 

Hoeksche Waard wil leren van uw ervaring met jeugdhulp. Wat gaat goed? Wat kan 

beter? Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar wat uw (klein-/pleeg-)kind zelf vindt van 

de jeugdhulp die het kind nu krijgt of heeft gehad. Deel uw of uw ervaring anoniem 

op www.zhzvertelt.nl. Dat helpt ons jeugdhulp te verbeteren. U helpt hier dus alle 

jongeren die jeugdzorg hebben mee.

Deel ervaringen op www.zhzvertelt.nl

Bij dit onderzoek deelt u een ervaring met jeugdhulp en beantwoordt u een paar 

vragen over uw ervaring. Misschien is dat de ene keer een leuke ervaring en de 

andere keer een minder leuke. U mag meerdere ervaringen delen door voor elke 

ervaring opnieuw de lijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. Wij 

horen graag uw verhaal én dat van uw (klein-/pleeg-)kind. Ga daarvoor naar 

www.zhzvertelt.nl. 

Stap voor stap betere jeugdhulp

Ook de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld Giessendam, 

Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht doen 

mee aan dit gezamenlijke onderzoek. De gemeenten bundelen de ervaringen in een 

rapport. We delen alle ervaringen met een onderzoeksgroep van de gemeenten, de 

aanbieders van Jeugdhulp, ouders en jongeren. Zo werken we samen stap voor stap 

aan betere jeugdhulp. De rapporten zijn naar verwachting rond juli te zien op de 

website van Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) www.jeugdzhz.nl en op 

www.gemeentehw.nl.

Vragen over het onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoekers van jb Lorenz. Heeft u 

vragen? Stuur dan een e-mail naar omdatervaringtelt@jblorenz.nl.

Hoeksche Waardse kids zamelen 

6.198 kerstbomen in

De laatste week van de kerstvakantie was het als vanouds weer druk met de 

kerstbomeninzameling. Op woensdag 4 januari werden bij de vele inzamelpunten in 

onze dorpen maar liefst 2.228 bomen ingeleverd. Daarnaast waren er weer veel 

achtertuinen volgestouwd met kerstbomen. Deze werden - vanaf 50 stuks – op 

afspraak opgehaald door medewerkers van de Buitendienst. En ook dat waren er 

veel: in totaal 3.970. Alles bij elkaar werden er dus maar liefst 6.198 bomen 

ingeleverd. En dat leverde veel Hoeksche Waardse kids (à € 0,50 per boom) weer een 

leuk zakcentje op!

Bekendmakingen

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

verzonden. Voor meer informatie kunt u, tenzij anders 

vermeld, contact opnemen met gemeente Hoeksche Waard 

via telefoonnummer 14 0186. Meer informatie vindt u op 

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

Via deze laatstgenoemde website kunt u zich abonneren  

op de digitale verzending van de bekendmakingen en 

besluiten uit een zelf aangegeven gebied. U kunt via de 

website ook de ‘Over uw buurt’ app downloaden.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

04-01-2023 Het plaatsen van een beschoeiing - Waterlelie 
16 in 's-Gravendeel. (Z/23/182348)

Klaaswaal

03-01-2023 Het plaatsen van een nieuw kozijn met glas - 
Margrietstraat 5 in Klaaswaal. (Z/23/182237)

Maasdam

06-01-2023 Het uitbreiden van de woning en bouwen 
van een schuur - Hoeksedijk 75 in Maasdam. 
(Z/23/182585)

Mijnsheerenland

02-01-2023 Het vervangen van een garagedeur naar 
een kozijn met borstwering - Vrijland 2 in 
Mijnsheerenland. (Z/23/182053)

Numansdorp

30-12-2022 Het bouwen van een vrijstaande woning - De 
Dreef C-K05 in Numansdorp. (Z/22/181819)

Oud-Beijerland

04-01-2023 Het renoveren, verbouwen en splitsen van een 
bestaand pand voor exploitatie en wonen - 
Oostdijk 15 in Oud-Beijerland. (Z/23/182286)

04-01-2023 Het verbreden van een in-/uitrit - Kievit 4 in 
Oud-Beijerland. (Z/23/182375)

06-01-2023 Het aanleggen van een in-/uitrit in de voortuin 
- De Lairessestraat 12 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/182588)

Zuid-Beijerland

06-01-2023 Bouwen van een garage met opslag - Hogeweg 
2 in Zuid-Beijerland. (Z/23/182632)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

02-01-2023 Het realiseren van een dakopbouw -  
Kleine Vos 13 in 's-Gravendeel. (Z/22/178734)

03-01-2023 Het verbouwen van de winkelruimte 
tot appartement - Van Heesenstraat 9 in 
's-Gravendeel. (Z/22/178002)

05-01-2023 Het verduurzamen van de woonboerderij 
- Strijenseweg 143 in 's-Gravendeel. 
(Z/22/175703)

Heinenoord

05-01-2023 Het doorbreken van een muur (rijksmonument) 
- Dorpsstraat 26 in Heinenoord. (Z/22/175826)

Maasdam

02-01-2023 Het realiseren van een carport - Parallelweg 18 
in Maasdam. (Z/22/179545)

Nieuw-Beijerland

03-01-2023 Het afwijken van de bestemming om 
horeca mogelijk te maken - Marktveld 9 in 
Nieuw-Beijerland. (Z/22/147032)

Numansdorp

03-01-2023 Het herstellen van de voorgevel - Voorstraat 2 
in Numansdorp. (Z/22/175476)

05-01-2023 Het plaatsen van een hekwerk - 
Volgerlandseweg 2 in Numansdorp. 
(Z/22/181638)

Strijen

05-01-2023 Het realiseren van een paddock - Oudendijk 56 
in Strijen. (Z/22/178875)



Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Maasdam

05-01-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een lampionnenoptocht in Maasdam op vrijdag 
27 januari 2023 vanaf 19.00 tot 20.30 uur met 
als start de parkeerplaats in de haven aan de 
Polderdijk in Maasdam. 

Beslistermijn verlengen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard

02-01-2023 Het bouwen van 20 woningen - Molendijk in 
Goudswaard. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
17-01-2023. (Z/22/175343)

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Datum collecte Naam organisatie

Hoeksche Waard 

16-01 tot en 
met 21-01-2023

Geen collectes of huis-aan-huisverkopen voor 
een goed doel in 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

06-01-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Kalesland 36 
in Heinenoord. (Z/23/182586)

Klaaswaal

05-01-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Margrietstraat 12 
in Klaaswaal. (Z/23/182421)

Realisatie oplaadpunten elektrische voertuigen

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft besloten om op meerdere 

locaties in de Hoeksche Waard oplaadpunten voor elektrische voertuigen te realiseren:

• Maasdam  Sportlaan   

• Oud-Beijerland  Poortlaan en Israelsdreef                              

• Puttershoek  Eikenlaan en Penningkruid

• Strijen   Spui

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.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminastraat 15a in Mijnsheerenland

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij op donderdag 1 december 2022 

een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft 

ontvangen van Fresco 2 B.V. aan de Wilhelminastraat 15a 

in Mijnsheerenland. Het gaat om een gelijkwaardige 

voorziening met betrekking tot het binnen de inrichting 

plaatsen van een kleinere vetafscheider, die niet voldoet 

aan de NEN-EN 1825 1 en 2. Deze aanvraag heeft als 

zaaknummer Z-22-419135.

Tegen deze aanvraag kan op dit moment geen bezwaar 

of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het 

college over deze aanvraag heeft beslist. De ingediende 

aanvraag ligt niet ter inzage.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘correctieve herziening achtertuinen Perengaard Nieuw-Beijerland’

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 

dinsdag 20 december 2022 het bestemmingsplan 

‘correctieve herziening achtertuinen Perengaard Nieuw-

Beijerland’ gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 

De gronden waarop dit bestemmingsplan betrekking 

heeft, hadden in het oorspronkelijke bestemmingsplan 

de bestemming ‘Wonen’. Per ongeluk is de bestemming 

van een kleine strook in de achtertuinen van de woningen 

aan de Perengaard in een daarop volgende wijziging van 

het bestemmingsplan Dorpsgaard gewijzigd in ‘Groen’. 

Hierdoor is (vergunningsvrij) bouwen in deze strook niet 

mogelijk, waardoor eigenaren belemmerd worden in de 

oorspronkelijke planologische mogelijkheden. Hoewel 

het om een kleine strook gaat, vinden we het wenselijk 

om dit te herstellen en de huidige bestemming ‘Groen’ 

terug te brengen naar de oorspronkelijke bestemming 

‘Wonen’.

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 15 

september tot en met woensdag 26 oktober 2022 ter 

inzage. Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen 

indienen. Wij ontvingen geen zienswijzen. Wel voeren we 

een wijziging door. Deze ziet toe op het benoemen van 

het juiste aantal aanwezige appartementen. In de 

toelichting en de regels van het ontwerpbestemmings-

plan stond een aantal van maximaal 14 appartementen 

genoemd. Dit zijn er 18. 

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 

‘correctieve herziening achtertuinen Perengaard Nieuw-

Beijerland’ en alle bijlagen liggen met ingang van 

donderdag 12 januari tot en met woensdag 22 februari 

2023 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de 

website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: 

NL.IMRO.1963.BPPerengaardNB22-VG01).

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 

een afspraak met M. Maes van team Omgeving via 

telefoonnummer 088 - 647 17 09. 

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 12 januari tot en met 

woensdag 22 februari 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 M. Maes van team Omgeving via 

telefoonnummer 088 -647 17 09 of via e-mail 

ro@gemeentehw.nl. 

Mijnsheerenland 

Nieuw-Beijerland 



Bezoekadressen

Kijk op www.gemeentehw.nl

Postadres

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland

 14 0186  |  088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl

 www.gemeentehw.nl

 06 - 10 63 54 21

Klacht of melding over uw omgeving? 

Zo geeft u het door

•  Download de FIXI-app in de Google 

Play Store of de App store.

• Meld het via www.gemeentehw.nl.

• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.

•  Buiten kantooruren, bel bij overlast of 

gevaar: 088 – 647 17 50.

Storingsdienst Openbare Verlichting 

Bel 076 - 581 06 58 of kijk op 

storing.moononline.nl.

Gemeentezaken? 

Maak een afspraak 

op www.gemeentehw.nl

Volg ons ook op

  gemeenteHW

  @gemeenteHW

  @gemeenteHW

Contactgegevens en openingstijden

Voornemen tot verkoop van gronden 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij voornemens is om een perceel 

grond te verkopen en in eigendom over te dragen 

gelegen aan de zijkant van Kolgansstraat 2 in Strijen.

Ligging en ruimtebeslag

Het te verkopen perceel is gelegen naast het adres 

Kolgansstraat 2 in Strijen. Het betreft het perceel 

kadastraal bekend sectie N, nummer 4346 (ged.),  

groot circa 41m2.

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. De 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. Kunt u zich niet 

verenigen met de voorgenomen grondverkoop en merkt 

u zichzelf aan als een serieuze gegadigde voor de 

betreffende grond? Maak dit dan gemotiveerd en 
schriftelijk kenbaar 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.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan 

contact op met team Grondzaken via telefoonnummer 

088 - 647 14 63.

Strijen

Nieuws uit de gemeenteraad

De raad luistert dinsdagavond 17 januari

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? 

Bijvoorbeeld over het ontwikkelbeeld van Numansdorp? 

Of over het aanvullen van het budget voor Starters-

leningen? Dat kan tijdens de beeldvormende 

bijeenkomsten op dinsdagavond 17 januari. 

Welkom!

De 2 raadsbijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van 

Oud-Beijerland en beginnen allebei 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 Live Gemeente Hoeksche Waard 

(raadsinformatie.nl).

Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten 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

In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over de 

(ontwerp) bestemmingsplannen Laan van Heemstede 

Puttershoek en Land van Esche III in Strijen. 

Nieuwe woonwijk in Strijen

De gemeente Hoeksche Waard wil graag ten zuiden van 

Strijen de nieuwe woonwijk Land van Esche III mogelijk 

maken. Het plan voor maximaal 155 woningen heeft ter 

inzage gelegen. Omwonenden en andere 

belanghebbenden kregen zo de gelegenheid wat van het 

plan te vinden en een reactie (zienswijze) te geven. Er zijn 

10 reacties binnengekomen, met name over 

vermindering van uitzicht en privacy. Het college stelt de 

raad voor om gedeeltelijk aan de reacties tegemoet te 

komen. Zo stelt het college bijvoorbeeld voor dat er geen 

vlonders gebouwd mogen worden. Dit om de privacy van 

omwonenden beter te beschermen. Ook stelt het college 

voor het plan zo aan te passen dat de woningen in het 

project aanpasbaar worden gebouwd, met uitzondering 

van de goedkoopste woningen. 

Bijeenkomst ‘Sociale leefomgeving, Bestuur, 

Veiligheid en Middelen

In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over de 

noodsteun voor verenigingen en stichtingen vanwege de 

energiecrisis en over de startnotitie Sport en bewegen.

Sport en bewegen

De gemeente wil graag gezamenlijk beleid maken voor 

sport en bewegen. De gemeenteraad heeft geld 

beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken. Het 

college heeft nu een notitie opgesteld waarin staat hoe 

het college wil komen tot integraal beleid op deze 

thema’s. Het college stelt de raad voor om onder meer 

het Jeugdfonds Sport en Cultuur mee te nemen in het 

(toekomstige) beleid en ook de kaders voor 

bewegingsonderwijs, waaronder schoolzwemmen valt. 

De gehele agenda en de stukken voor de bijeenkomsten 

vindt u op https://www.gemeentehw.nl/agendas-en 

-vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 17 januari.

Spreken tot de raad

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

dinsdag 17 januari 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.

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


