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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!

  Beleidsmedewerker 
Verkeer  

 (36 uur)

  Klantmanager Inkomen
 (28-32 uur)

  Medewerker frontoffi  ce 
Burgerzaken 

 (36 uur)

  Medewerker groen 
begraafplaatsen 

 (36 uur)

  Ondersteunend 
medewerker Wegen   
(24 uur)

  Projectleider 
dienstverlening 

 (32-36 uur)

  Senior adviseur Opvoeden 
& Opgroeien – 
aandachtsgebied 
Jeugdhulp 

 (32-36 uur)

  Senior fi nancieel adviseur 
– aandachtsgebied fi scaal 

 (32-36 uur)

  Senior werkvoorbereider/
beheerder openbare
verlichting 

 (36 uur)

  Servicedeskmedewerker 
ICT

 (36 uur)

  Specialist openbare 
verlichting & wegbeheer 

 (36 uur)

  Junior Toezichthouder 
Bouw & Ruimtelijke 
Ordening – startersfunctie

 (32-36 uur)

  Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening

 (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?

Dronevluchten

Elke gemeente is verplicht om volgens de wet BGT (Basisregistratie Grootschalige 

Topografi e) alle zichtbare onderdelen van de openbare ruimte in de basisregistratie te 
verwerken. Het resultaat van deze registratie is te bekijken via de landelijke PDOK 

viewer (https://app.pdok.nl/viewer/). Verschillende bedrijven, overheidsinstellingen, 

particulieren, hulpdiensten en ondersteunende navigatiesystemen maken hier gebruik 

van.

Een landmeter meet deze gegevens in en sinds kort maakt de gemeente ook gebruik 

van een drone, met een eigen gecertifi ceerde dronepiloot. De drone heeft een 

camera waarmee live beelden worden gemaakt om gebieden te bekijken of in te 

meten. De drone maakt foto’s onder een bepaalde hoek waardoor personen en 

kentekens van voertuigen niet herkenbaar op de foto komen. 

Vragen en meer informatie

Op onze website www.gemeentehw.nl/actueel vindt u meer informatie en veel 

gestelde vragen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met team 

Informatiemanagement via telefoonnummer 088 - 647 11 06.

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard? 



Herdenkingsactiviteiten 70 jaar Watersnoodramp

Op woensdag 1 februari 2023 is het 70 jaar geleden dat de Hoeksche Waard zwaar 

getroffen werd door het binnenstromende water. In 5 dorpen organiseren 
verenigingen in samenwerking met de gemeente en waterschap Hollandse Delta 

herdenkingsactiviteiten. Op vrijdag 27 januari organiseert Buurtvereniging ‘De 

Schuring’ een uitgebreid herdenkingsprogramma. Op woensdag 1 februari zijn er 

herdenkingen in 's-Gravendeel, Heinenoord, Piershil, Numansdorp en Strijen. Publiek 

is daarbij van harte welkom.

Overzichtskaartje met meer informatie

Op de website www.gemeentehw.nl/herdenkingwatersnoodramp 

vindt u meer informatie over de activiteiten. Daar vindt u ook een 

handig overzichtskaartje. Dit kaartje kunt u downloaden of printen. 

Zo ziet u in één oogopslag waar en wanneer  

in welke dorpen herdenkingsactiviteiten zijn.

Gemeente Hoeksche Waard betrokken bij verkenning aanleg nieuwe (bovengrondse) 
hoogspanningsverbinding (380 kV-verbinding)

Gemeente Hoeksche Waard en omliggende regiogemeenten zijn door het ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT geïnformeerd over 

de noodzaak van een nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding (380 KV-

verbinding). TenneT en het ministerie onderzoeken in de hele regio wat een goede 

plek is voor de aanleg van deze nieuwe hoogspanningsverbinding. Een deel van het 

oosten van de Hoeksche Waard valt ook binnen dit zoekgebied. Dit betekent dat er 

mogelijk door een deel van de Hoeksche Waard een nieuwe (bovengrondse) 

hoogspanningsverbinding wordt aangelegd. 

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk noodzakelijk

Om elektriciteitslevering ook in de toekomst te kunnen garanderen is het noodzakelijk 

dat het elektriciteitsnet op verschillende plekken in Nederland wordt uitgebreid. Zo 

willen TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voorkomen 

dat de huidige hoogspanningsverbinding die van Krimpen aan den IJssel naar 

Geertruidenberg loopt rond 2030 overbelast raakt. Ook kan door de aanleg van een 

nieuwe hoogspanningsverbinding aan de groeiende elektriciteitsbehoefte worden 

voldaan. Gemeente Hoeksche Waard vraagt aan het ministerie van EZK en TenneT om 

bij het onderzoeken van mogelijkheden aandacht te hebben voor 

inwonersparticipatie. 

Regionale overeenstemming

Het zoekgebied voor de nieuwe verbinding omvat 15 gemeenten en 2 provincies. 
Samen met hen is gemeente Hoeksche Waard in gesprek om te kijken of er regionaal 

overeenstemming te vinden is over een voorkeurstracé voor de hoogspanningslijn.  

Mogelijk deel door de Hoeksche Waard

Omdat deze nieuwe verbinding mogelijk voor een deel door het oosten van de 

Hoeksche Waard loopt, wordt gemeente Hoeksche Waard in dit gehele proces 

betrokken als gesprekspartner. Het ministerie neemt het uiteindelijke besluit over de 

(ligging van de) verbinding.

Inspraak voor inwoners in het zoekgebied, procedure en informatie

Het ministerie van EZK en TenneT organiseren inloopbijeenkomsten (zowel fysiek als 

digitaal), waar inwoners van het zoekgebied met hen in gesprek kunnen over de 

verkenning naar deze nieuwe verbinding. Van vrijdag 13 januari tot en met donderdag 

23 februari 2023 ligt het Voornemen en Participatieplan voor dit project ter inzage. In 

het Voornemen en Participatieplan worden het project en de procedure toegelicht. In 

het Participatieplan leest u hoe de omgeving wordt betrokken bij het project. De 

inloopbijeenkomsten zijn op:

• Dinsdag 24 januari, in Het Carillon, Raadhuisplein 1, Nieuw-Lekkerland

• Donderdag 26 januari, in MFC De Ankerkuil, Steenweg 48, Moerdijk

• Donderdag 2 februari, in De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam

• Dinsdag 7 februari, in Dorpshuis Lekkerkerk, Raadhuisplein 5, Lekkerkerk
• Donderdag 9 februari, in Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 4, Raamsdonksveer

• Dinsdag 14 februari is er een digitale informatiebijeenkomst 

Digitale informatiebijeenkomst op 14 februari ook te volgen in gemeentehuis 

Maasdam

Vanuit het ministerie van EZK en TenneT wordt naast bovengenoemde 

inloopbijeenkomsten geen fysieke inloopbijeenkomst georganiseerd in de Hoeksche 

Waard. Om inwoners van de Hoeksche Waard toch de kans te geven bij een fysieke 

bijeenkomst aanwezig te zijn, stelt de gemeente een ruimte in het gemeentehuis in 

Maasdam beschikbaar om de online informatiebijeenkomst samen met de gemeente 

bij te wonen. Er is deze avond de mogelijkheid uw vragen te (laten) noteren. Na de 

bijeenkomst worden deze vragen door de gemeente verzonden aan het ministerie van 

EZK en TenneT voor beantwoording. Tijdens deze online informatiebijeenkomst 

worden presentaties gegeven door het ministerie van EZK en TenneT. Uiteraard kunt 

u de digitale informatiebijeenkomst op dinsdag 14 februari ook gewoon thuis achter 

uw laptop of computer bijwonen.

Hieronder vindt u het programma en de locatie van deze bijeenkomst: 

Programma 

18.30 – 19.00 uur Inloop

19.00 – 20.30 uur Uitzending online informatiebijeenkomst ministerie EZK en TenneT

20.45 uur  Einde informatiebijeenkomst

Locatie  gemeente Hoeksche Waard, Sportlaan 22, 3299 XG Maasdam

Meld u aan voor de bijeenkomst

Wilt u de online informatiebijeenkomst fysiek volgen in het gemeentehuis in 

Maasdam? Meld u dan vóór maandag 13 februari aan door een e-mail met te sturen 

naar info@gemeentehw.nl. Geef hierin aan dat u zich wilt aanmelden voor de 

bijeenkomst van het ministerie EZK en TenneT over de verkenning (bovengrondse) 

380 KV verbinding en met hoeveel personen u komt. Het ministerie van EZK en 

TenneT stellen het op prijs als u bij uw aanmelding vooraf uw vragen doorgeeft. Heeft 

u al vragen? Zet deze dan in de e-mail bij uw aanmelding. De gemeente stuurt uw 

vragen dan vooraf anoniem door naar het ministerie van EZK en TenneT.  

Als u de online informatiebijeenkomst op dinsdag 14 februari vanaf uw eigen laptop 

of computer bijwoont, meld u dan aan via deze link: 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/ 

hsv-380-kv-geertuidenberg-krimpen-crayestein#informatiebijeenkomsten. 

Meer informatie

Meer informatie over de procedure en hoe u kunt reageren op de plannen vindt u op 

de website van Bureau Energieprojecten: www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c. 

Op deze website staat ook het telefoonnummer waar u naar kunt bellen om uw 

reactie op de plannen te geven. Op onze website leest u het volledige nieuws- en 

persbericht van het ministerie van EZK en TenneT: www.gemeentehw.nl/actueel. 

Het zoekgebied voor de nieuwe verbinding is op bovenstaande afbeelding te zien



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 Ab uit Oud-Beijerland. Ab 

liet een warmtescan doen door de energiecoach. Wilt u het hele verhaal lezen? 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 bel 088 - 647 36 47.   

Kransleggingen in 5 dorpen

Bij de Watersnoodramp in 1953 kwamen 139 eilandbewoners om. Huizen en 
boerderijen werden verwoest en duizenden dieren verdronken. Tijdens de 

herdenkingen staan we stil bij en denken we terug aan de gebeurtenissen van 1953 en 
herdenken we de mensen die ons zijn ontvallen. Burgemeester Aptroot en de 

wethouders leggen in de 5 dorpen namens het gemeentebestuur een krans. Bij alle 
kransleggingen zijn ook bestuurders van waterschap Hollandse Delta aanwezig. Zij 

leggen namens het waterschap ook een krans.

Vlaggen halfstok

Op 1 februari hangen de vlaggen halfstok bij de gemeentehuizen in Maasdam en 

Oud-Beijerland, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Watersnoodramp. Wie 
ook de Nederlandse vlag uit wil hangen kan van zonsopgang tot zonsondergang 

halfstok vlaggen, zonder wimpel.

Andere activiteiten rond de herdenking 

Er zijn nog meer activiteiten om de Watersnoodramp te herdenken.

Woensdag 1 februari 

-  De Historische Vereniging ’s-Gravendeel organiseert een foto-/filmavond in ‘Ons 
Centrum’ (Kerkstraat 25a). Deelname is gratis en u hoeft zich hiervoor niet aan te 
melden.

-  Museum Hoeksche Waard in Heinenoord organiseert een lezing/ooggetuigenverslag. 

Leen Naaktgeboren heeft de Watersnoodramp persoonlijk meegemaakt en hierover 

geschreven. Aanmelden via www.museumhw.nl (kosten € 12,50, inclusief 2 
consumpties). 

Vanaf woensdag 1 februari

Met de audiotour ‘Watersnoodramp 1953’ komen verhalen over de Watersnoodramp 
van 1953 via uw smartphone tot leven. Op 14 plekken in de Hoeksche Waard en op 
Tiengemeten kunt u vanaf 1 februari een QR-code scannen. U kunt starten en 

eindigen waar en wanneer u wilt en hoeft niet alle plaatsen van de tour te bezoeken. 

Doe de tour lopend, per fiets of auto, op elk moment van de dag. De tour wordt 
officieel geopend op woensdag 1 februari. Vanaf die dag  is meer informatie te vinden 
op www.ramp1953.nl.

Zaterdag 4, 11 en 18 februari 

Van 13.00 tot 16.00 uur kunt u in De Stêêne Hut (Schuringse Havenkade Westzijde in 

buurtschap Schuring) een tijdelijke expositie over de Watersnoodramp bekijken. Er zijn 

historische foto’s te zien en de documentairefilm ‘En het land zwijgt’ wordt gedraaid.

Zaterdag 28 januari en 4 februari 

‘Het Land van Strijen’ organiseert op beide zaterdagen om 10.30 en 13.30 uur gratis 

rondritten langs de plaatsen waar in 1953 de dijken doorbraken, waardoor de streek 
voor altijd veranderde. Een deskundige gids vertelt daarover. De bussen van het 

Streekbusmuseum Hoeksche Waard hebben een beperkt aantal zitplaatsen (vol = vol). 

Aanmelden via: chris@hetlandvanstrijen.com. Op de dag zelf haalt u een kwartier van 

tevoren uw instapkaart bij Museum Het Land van Strijen (Kerkstraat 41).

Zaterdag 28 januari tot en met zaterdag 25 maart

In Museum Het Land van Strijen (Kerkstraat 41) kunt u de expositie ‘Dorp in het Water’ 

zien. Deze expositie geeft een duidelijk beeld van de ramp die zich in Strijen heeft 

voltrokken. Kijk voor de openingstijden op www.hetlandvanstrijen.com.

Organiseert u een activiteit die hier nog niet bij staat?

Kijk voor een actueel overzicht van de activiteiten op de websites en/of 

socialmediakanalen van de verschillende organisatoren. Organiseert u een activiteit 

die hier nog niet bij staat, zoals een concert, tentoonstelling, lezing, kerkdienst of een 

andere activiteit rondom de Watersnoodramp van 1953? Neem dan contact op met 
Donja Hiele via telefoonnummer 088 - 647 14 10 of stuur een e-mail naar 

donja.hiele@gemeentehw.nl.

Je ziet het niet, maar het is er wel
Wanneer je in huis je houtkachel, pelletkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. 

Die rook bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Deze schadelijke stoffen veroorzaken 
luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van jezelf en anderen in je omgeving 

opleveren. Ook wanneer je de rook niet meer ziet. Wil je toch de houtkachel, pelletkachel of 

open haard aansteken? Plaatselijk kan de luchtvervuiling bij windstil weer hoog oplopen.  

Bij windstil of mistig weer kun je de houtkachel, pelletkachel of open haard dus beter  

uitlaten. Denk aan je buren en kijk altijd op Stookwijzer.nu voordat je gaat stoken. Stook niet 

bij een stookalert. 

Wist je dat…

• één op de drie Nederlanders   

 last heeft van houtstook?

• blootstelling aan houtrook  

 directe klachten van de  

 luchtwegen kan geven zoals   

 hoesten en benauwdheid?

• rook via roosters en ramen bij  

 de buren kan binnendringen?

• je overlast kunt verminderen   

 door de manier waarop je  

 hout stookt?

Wil je meer informatie over de gevolgen van hout stoken voor het milieu  

en de gezondheid van jezelf en je omgeving? Check dan de website van  

voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal: milieucentraal.nl/stooktips 

Houtkachel of open haard: 

8 manieren om minder geur- en rookoverlast te 

veroorzaken.Je kunt de uitstoot van schadelijke stoffen  
beperken. Volg de tips hieronder.

1. Raadpleeg eerst Stookwijzer.nu. Laat de houtkachel,  

 pelletkachel of open haard uit bij windstil of mistig weer.  

2. Stook alleen droog hout. 

3. Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout.

4. Volg de instructies bij  de kachel of haard voor het  

 aansteken van het vuur. 

5. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen. 

6. Zorg voor volledige luchttoevoer. Laat het hout dus niet   

 smoren én laat een houtvuur vanzelf uitbranden. 

7. Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open. 

8. Controleer regelmatig of je goed stookt. Een goed vuur   

 heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt bijna geen  

 rook uit de schoorsteen.

Ervaar jij overlast?

Ga altijd eerst in gesprek met de 

stoker(s). De meeste mensen  

zijn bereid om hun stookgedrag  

aan te passen. Bijvoorbeeld door  

de houtkachel minder vaak aan 

te doen. Lukt dat niet, dien dan 

een klacht in bij je gemeente, 

Omgevingsdienst, GGD of via 

Stookwijzer.nu.
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De Schenkeldijk bij de Zuidachterweg in Zuid-Beijerland Bron: Regionaal Archief Dordrecht.



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 bekendmakin-

gen 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

17-01-2023 Het realiseren van een rookkanaal aan de 
zijgevel - Atalanta 26 in 's-Gravendeel. 
(Z/23/184041)

17-01-2023 Het realiseren van een vrijliggend fietspad 
- Kadastrale sectie B 1962 tussen de 
Maasdamseweg ('s-Gravendeel) en de 
Kiltunnel. (Z/23/183946)

19-01-2023 Het rooien van 2 bomen - Zonnebloemlaan 
Kadastrale sectie B 3778 's-Gravendeel. 
(Z/23/184493)

Maasdam

16-01-2023 Het realiseren van een nokverhoging - van der 
Doeslaan 27 in Maasdam. (Z/23/183857)

Piershil

18-01-2023 Het uitbreiden van een café aan de achterzijde - 
Voorstraat 18 in Piershil. (Z/23/184365)

Puttershoek

17-01-2023 Het slopen van de bestaande bebouwing en het 
bouwrijp maken van de locatie - Groeneweg 16 
in Puttershoek. (Z/23/183991)

Strijen

16-01-2023 Het plaatsen van een overkapping - 
Julianastraat 90 in Strijen. (Z/23/183910)

16-01-2023 Het slopen van de bijgebouwen - Buitendijk 28 
in Strijensas. (Z/23/183709)

18-01-2023 Het opvijzelen van de woning en het plaatsen 
van een aanbouw - Hoekseweg 18 in Strijen. 
(Z/23/184354)

Zuid-Beijerland

18-01-2023 Het plaatsen van zonnepanelen op de 
grond - Dorpsstraat 115 in Zuid-Beijerland. 
(Z/23/184373)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

16-01-2023 Het plaatsen van een aanbouw - van 
Galenstraat 2 in Heinenoord. (Z/22/179966)

19-01-2023 Het plaatsen van kassen en schuurtjes op het 
nieuwe volkstuinencomplex - kadastrale locatie 
Sectie G 833 in Heinenoord. (Z/22/181626)

Mijnsheerenland

20-01-2023 Het vervangen van een garagedeur naar 
een kozijn met borstwering - Vrijland 2 in 
Mijnsheerenland. (Z/23/182053)

Nieuw-Beijerland

16-01-2023 Het kappen van 4 oude populieren - De Kreek, 
achterzijde Appelgaard in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/179801)

Numansdorp

16-01-2023 Het vervangen van een hekwerk - 
Middelsluissedijk WZ 91 in Numansdorp. 
(Z/22/176488)

Oud-Beijerland

16-01-2023 Het plaatsen van een schuur met overkapping 
- Houtblazerspad 109 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/180298)

16-01-2023 Het uitbreiden van de woning - Julianastraat 59 
in Oud-Beijerland. (Z/22/178304)

16-01-2023 Vergroten van de woning - Beneden Molendijk 
33 in Oud-Beijerland. (Z/22/178998)

Zuid-Beijerland

16-01-2023 Het bouwen van een bedrijfsgebouw tussen 
2 loodsen - Hogeweg 2 in Zuid-Beijerland. 
(Z/22/179484)

16-01-2023 Het realiseren van een bedrijfswoning - 
Thomas Edisonstraat 4a in Zuid-Beijerland. 
(Z/22/170970)

20-01-2023 Het bouwen van een overkapping in de 
achtertuin - Torenlaan 72 in Zuid-Beijerland. 
(Z/23/183321)

Beslistermijn verlengen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland

16-01-2023 Het vergroten en veranderen (isoleren) van de 
woning - Raadhuislaan 5 in Mijnsheerenland. 
De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 28-02-2023. 
(Z/22/176942)

Numansdorp

16-01-2023 Het bouwen van een bedrijfsgebouw 
- Edisonstraat Kadastrale sectie F 
perceelnummer 2325 in Numansdorp. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 05-03-2023. 
(Z/22/176121)

Oud-Beijerland

19-01-2023 Het wijzigen van de voorgevel bij een 
gemeentelijk monument - Molendijk 88 in 
Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
03-03-2023. (Z/22/177322)

Westmaas

16-01-2023 Het bouwen van 26 nieuwbouwwoningen - 
Smidsweg 11 tot 29, Van Koetsveldlaan 2 tot 
20 en Beatrixlaan 13 tot 19 in Westmaas. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 03-03-2023. 
(Z/22/177426)

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

17-01-2023 Aanwezigheidsvergunning voor het hebben 
van 2 kansspelautomaten bij Cafetaria Taba Big 
Snack aan de Burgemeester de Zeeuwstraat 1 
in Numansdorp.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Hoeksche Waard

30-01 tot en 
met 04-02-2023

Hersenstichting 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

Klaaswaal

20-01-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen -  
Oud-Cromstrijensedijk WZ 16 in Klaaswaal. 
(Z/23/184594)

Maasdam

17-01-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudend materiaal - Lindenlaan 12 in 
Maasdam. (Z/23/184155)

Oud-Beijerland

20-01-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Seringenstraat 38 
in Oud-Beijerland. (Z/23/184660)

Puttershoek

17-01-2023 Het slopen van de bestaande bebouwing en het 
verwijderen en afvoeren van asbesthoudende 
materialen - Groeneweg 16 in Puttershoek. 
(Z/23/183990)

Strijen

16-01-2023 Het slopen van de bijgebouwen - Buitendijk 28 
in Strijensas. (Z/23/183708)

Zuid-Beijerland

17-01-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - van 
Oldenbarneveltstraat 18 in Zuid-Beijerland. 
(Z/23/184051)

Aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke 
mediadiensten in gemeente Hoeksche Waard

Bij besluit van 21 mei 2019 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het 

Commissariaat) Stichting Omroep Hoeksche Waard voor 5 jaar aangewezen als lokale 
publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in 

gemeente Hoeksche Waard. Deze periode van 5 jaar is ingegaan op 1 januari 2019 en 
eindigt op 1 januari 2024. 

Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing voor gemeente Hoeksche 

Waard na 1 januari 2024 kunnen voor 1 juli 2023 een aanvraag indienen bij het 

Commissariaat (artikel 7, Mediaregeling 2008). 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met M.S.M. Vuijk – Notenboom van team 

Participatie en Leefbaarheid via telefoonnummer 088 – 647 17 17 of via e-mail 

teamparticipatieenleefbaarheid@gemeentehw.nl. 



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:

• Voorzijde Andromeda 22 in Puttershoek;

• Achterzijde Brahmsstraat 34 in Numansdorp;

Ligging en ruimtebeslag:

• Het te verkopen perceel is gelegen aan de voorzijde 

van adres Andromeda 22 in Puttershoek. Het betreft 

perceel kadastraal bekend Puttershoek, sectie D, 

nummer 2322 (ged.), groot ca. 1 m²;

• Het te verkopen perceel is gelegen aan de achterzijde 

van adres Brahmsstraat 34 in Numansdorp. Het betreft 

perceel kadastraal bekend Numansdorp, sectie B, 

nummer 5906 (ged.), groot ca. 28 m².

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 

info@gemeentehw.nl . De reactie moet binnen 20 

kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking zijn 

ingediend. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan 

contact op met team Grondzaken via telefoonnummer 

088 - 647 364.7

Ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidzijdsedijk 30-32 Nieuw-Beijerland’

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan 

‘Zuidzijdsedijk 30-32 Nieuw-Beijerland’ met bijbehorende 

stukken ter inzage legt.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan

Het perceel aan de Zuidzijdsedijk 30-32 in  

Nieuw-Beijerland heeft een bedrijfsbestemming.  

Dit wordt veranderd in een woonbestemming.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidzijdsedijk 30-32 

Nieuw-Beijerland’ en alle bijlagen liggen met ingang van 

donderdag 26 januari tot en met woensdag 8 maart 2023 

ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.

IMRO.1963.BPZuidzijdsed30NB23-ON01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 

een afspraak met R. Muller via telefoonnummer 088 - 

647 11 19. 

Indienen zienswijzen

Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 

indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 

liggen. 

U kunt uw zienswijze tegen het ontwerp 

bestemmingsplan digitaal indienen via het daarvoor 

bestemde webformulier. U vindt het webformulier op 

onze website www.gemeentehw.nl, onder 

regelen&informatie, gemeentelijke organisatie. Hiervoor 

moet u inloggen met DigiD. Het indienen van een 

zienswijze per e-mail is niet mogelijk. 

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

U kunt uw zienswijze tegen het 

ontwerpbestemmingsplan richten aan:

Gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan ‘Zuidzijdsedijk 30-32 Nieuw-Beijerland’.

Vragen?

Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of 

heeft u vragen? Neem dan contact op met R. Muller via 

telefoonnummer 088 - 647 11 19 of via e-mail 

ro@gemeentehw.nl.

Nieuw-Beijerland

Numansdorp Puttershoek  

Ontwerpbesluit tot weigering van de omgevingsvergunning voor het aanpassen van de boerderij ten behoeve van realisatie 
van horeca en het bouwen van een terrasschuur (uitgiftepunt) en opslag schuur op het adres Gorzenweg 1

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat een verzoek om omgevingsvergunning 

is ingediend voor de activiteiten:

• het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, 

onder a van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (hierna: Wabo));

• het wijzigen/herstellen van een beschermd monument 

dan wel het slopen van een beschermd monument 

(artikel 2.1, lid 1, onder f Wabo);

• het kappen van een boom/bomen (artikel 2.1, lid 1, 

onder g Wabo).

voor het aanpassen van de boerderij ten behoeve van 

realisatie van horeca en het bouwen van een terrasschuur 

(uitgiftepunt) en opslag schuur op het adres Gorzenweg 

1 in Heinenoord. Het pand betreft een rijksmonument 

(monumentnummer: 21355).

Het college van B&W overweegt op grond van artikel 

2.10, lid 1, onder c van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te weigeren.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen 

met ingang van donderdag 26 januari tot en met 

donderdag 9 maart 2023 ter inzage en zijn op verzoek in 

te zien. U kunt hiervoor een e-mail met vermelding van 

zaaknummer: Z/22/177397 sturen aan 

omgevingsvergunning@gemeentehw.nl.

Indienen zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze op het 

ontwerpbesluit (bij voorkeur schriftelijk) naar voren 

brengen. 

U kunt uw zienswijze digitaal indienen via het daarvoor 

bestemde webformulier. U vindt het webformulier op 

onze website www.gemeentehw.nl, onder regelen & 

informatie, klacht of melding, gemeentelijke organisatie. 

Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Het indienen van 

een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

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

U kunt uw zienswijze richten aan:

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

onder vermelding van ‘zienswijze voornemen weigeren 

omgevingsvergunning Gorzenweg 1 Heinenoord, 

zaaknummer: Z/22/177397’.

Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een 
definitief besluit. Bij de bekendmaking van het 
definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de 
vervolgprocedure. Voor meer informatie kunt u ook 

contact opnemen via info@gemeentehw.nl of 

telefoonnummer 088 - 647 36 47.

Vragen?

Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of 

heeft u vragen? Neem dan contact op met S. Kuipers via 

telefoonnummer 088 – 647 15 25 of via e-mail 
omgevingsvergunning@gemeentehw.nl.

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Boonsweg 24a

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij op dinsdag 18 oktober 2022 een 

melding in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer 

heeft ontvangen van Powerfit Hoeksche Waard. Het gaat 
over het oprichten van een sportschool aan de Boonsweg 

24 in Heinenoord. Deze melding is afgehandeld onder 

zaaknummer Z-22-416922.

Meer informatie? 

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid via het telefoonnummer 078 - 770 85 85. De 
directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking 

uitsluitend een informatief karakter heeft.

Heinenoord



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

Ontwerpbestemmingsplan ‘Vrijstaande woning Schenkeldijk ong. Strijen’ 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan 

‘Vrijstaande woning Schenkeldijk ong. Strijen’ met 

bijbehorende stukken ter inzage legt. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 

Initiatiefnemer heeft het voornemen om op de locatie 

nabij Schenkeldijk 63 in Strijen, kadastraal bekend 

gemeente Strijen sectie en nummer V 986 en 1101 een 

woning te realiseren met een landschappelijk ingerichte 

tuin. 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Vrijstaande woning 

Schenkeldijk ong. Strijen’ en alle bijlagen liggen met 

ingang van donderdag 26 januari tot en met woensdag 8 

maart 2023 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de 

website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: 

NL.IMRO.1963.BPSTRSchdijkong22-ON01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 

een afspraak met S. Voskamp via telefoonnummer 088 

- 647 14 75.

Indienen zienswijzen

Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 

indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 

liggen. 

U kunt uw zienswijze tegen het ontwerp 

bestemmingsplan digitaal indienen via het daarvoor 

bestemde webformulier. U vindt het webformulier op 

onze website www.gemeentehw.nl, onder 

regelen&informatie, gemeentelijke organisatie. Hiervoor 

moet u inloggen met DigiD. Het indienen van een 

zienswijze per e-mail is niet mogelijk. 

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

U kunt uw zienswijze tegen het 

ontwerpbestemmingsplan richten aan:

Gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan ‘Vrijstaande woning Schenkeldijk ong. 

Strijen’.

Anterieure overeenkomst

Voor dit plan sluiten wij een anterieure overeenkomst op 

grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. In de 

anterieure overeenkomst maken wij afspraken over het 

kostenverhaal en de locatie eisen. 

Vragen?

Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of 

heeft u vragen? Neem dan contact op met S. Voskamp 

via telefoonnummer 088 - 647 14 75 of via e-mail 
ro@gemeentehw.nl. 

Strijen

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Industriestraat 4 en 8 in 
Numansdorp
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

maakt bekend dat zij op woensdag 11 januari 2023 een 

melding in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer 

heeft ontvangen van Kenbri Fire Fighting B.V. Het gaat 

over het creëren van een locatie in het pand speciaal  

voor het inwendig reinigen van de blussystemen

van brandweer voertuigen aan de Industrieweg 4 en 8 in 
Numansdorp. Deze melding is afgehandeld onder 

zaaknummer Z-22-419937.

Meer informatie? 

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid via het telefoonnummer 078 - 770 85 85. De 
directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking 

uitsluitend een informatief karakter heeft.


