I N F O R M AT I E
Gemeentenieuws
Spreekuur Joanne Blaak
voor Strijen, Strijensas
en Mookhoek
Op maandag
17 februari houdt
dorpswethouder
Joanne Blaak
spreekuur van
19.00 tot 20.30 uur in
het servicepunt Streona in Strijen
(Stockholmplein 6).
Inwoners uit Strijen, Strijensas en Mookhoek zijn
van harte welkom om tijdens het inloopspreekuur
met de wethouder van gedachten te wisselen over
onderwerpen die hen bezighouden.
Omdat de wethouders het belangrijk vinden dat het
gemeentebestuur bereikbaar moet zijn voor inwoners,
houden zij inloopspreekuren in de dorpen waarvoor zij
dorpswethouder zijn.

Werkzaamheden
begraafplaats
in Nieuw-Beijerland
Vanaf maandag 17 februari vinden werkzaamheden
plaats op de begraafplaats in Nieuw-Beijerland. De
werkzaamheden duren 2 weken.

De heg rondom de begraafplaats wordt
verwijderd
De heg is oud en heeft zijn beste tijd gehad. Op
sommige plekken vallen gaten in de heg. In het
voorjaar planten we een nieuwe. Om voor nu inkijk
te voorkomen plaatsen we tijdelijk een groen scherm
tegen het bestaande hekwerk. De werkzaamheden
kunnen overlast veroorzaken. Wij doen ons best dit tot
een minimum te beperken.

Heeft u vragen?
Neem contact op met de beheerder van de
begraafplaats. U kunt de beheerder dagelijks bereiken
tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0186 |
088 - 647 36 47. U kunt ook een e-mail sturen naar
info@gemeentehw.nl.

Er staan weer
nieuwe vacatures op
werkenbijdehw.nl!
• Teammanager Participatie,
Leefbaarheid & Ondernemen
(36 uur)
• Medewerker Integrale Veiligheid –
startersfunctie (36 uur)

Militaire oefening
op 21 februari
Op vrijdag 21 februari vindt er een militaire oefening
plaats in het oostelijk deel van de Hoeksche Waard. De
oefening wordt gehouden in het kader van training

14 februari
2020

waar u in eerste instantie niet meteen aan denkt.

voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch
gezien houdt dit in dat de militairen afdalen uit een
helikopter. Doorgaand verkeer wordt hierbij niet
gehinderd.

Zijn deze batterijen gevaarlijk?
Bij normaal gebruik niet. Dus u hoeft zich niet meteen
zorgen te maken. Maar ze kunnen brandgevaar
opleveren als ze overladen worden, als er kortsluiting
ontstaat, als ze vallen of als ze met water in aanraking
komen. Ook als de batterijen niet op een juiste en
veilige manier worden opgeladen, kan brand ontstaan.
Het bestrijden van zo’n brand is lastig, omdat Lithiumbatterijen gevaarlijke stoffen bevatten.

Hoe om te gaan met accu’s
en (Lithium-ion)batterijen?
U heeft nog maar een paar procent batterij op uw
mobiele telefoon. Snel aan de oplader! Het liefste wel
’s nachts, zodat u de volgende dag gewoon weer met
een volle batterij de dag door komt. Herkenbaar? Toch
is het belangrijk om hier wel goed op te letten. In veel
van dit soort apparaten zit namelijk een Lithium-ion
batterij. En deze kan risico’s met zich mee brengen

Meer informatie
Meer informatie over deze batterijen en het juiste
gebruik hiervan vindt u op de website www.ozhz.nl
onder het kopje Thema’s.

GEZOCHT VRIJWILLIGERS

INZAMELING
KRINGLOOPGOEDEREN

Vind jij duurzaamheid en
hergebruik van spullen
ook belangrijk?
meld je aan!

In de Hoeksche Waard start vanaf 1 maart het project ‘Samen Circulair’.
Dit project is een samenwerking tussen onder andere de RAD en het
Tweedehands Warenhuis in Oud-Beijerland.
Meubels, apparaten en andere spullen die eigenlijk nog een tweede
kans verdienen worden op de milieustraat van de RAD door vrijwilligers
ingezameld. Vervolgens worden deze spullen gerepareerd, opgewaardeerd en opnieuw verkocht in kringloopwinkels. Een mooie manier om
afval te voorkomen en goede materialen in omloop te houden!

wie zoeken wij?
> Aanpakkers met een goede conditie
> Sociaal en enthousiast
> Beschikbaar zijn op één of meerdere
zaterdagochtenden per maand

Circulair

doe je mee?
Stuur je reactie naar:
aanmelden@samencirculairhw.nl

Bekijk de volledige vacature op:

samencirculairhw.nl

Samen Circulair is een initiatief van:

.NL

Oud-papierinzameling
Kikkershoek Oud-Beijerland
Al jaren kan men bij Sportpark de Kikkershoek terecht
om oud papier in te leveren. De papiercontainers op
het sportpark zijn vrij toegankelijk en goed bereikbaar,
maar dat zorgt wel voor de nodige overlast.

Papiercontainers op eigen terrein
Gemeente Hoeksche Waard, de RAD en de
verenigingen SHO en Spirit hebben in goed overleg
besloten om de papiercontainers te verplaatsen
naar de eigen terreinen van de verenigingen.
Hierdoor zal het sportpark er netter uitzien en is er
betere controle op het aanbod van oud papier. De
papiercontainers staan nu achter gesloten hekken en
zijn alleen toegankelijk tijdens de openingstijden van
de verenigingen.

Meer informatie
Meer informatie en openingstijden voor het aanbieden
van uw oud papier kunt u vinden op de websites
www.vvshow.nl of www.avspirit.nl.

Wilt u graag uw bedrijfsmatig oud papier
en karton aanbieden?
Neem dan contact op met de RAD via
telefoonnummer 0186 - 57 25 86 of via e-mail
info@radhw.nl.

Bekendmakingen
Awb Bekendmakingen
Alle stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in
Oud-Beijerland. 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
ook 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.

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.

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

05-02-2020

Het aanleggen van een tijdelijke bouwweg (5 jaar) nabij Dorpsgaard 16 in
Nieuw-Beijerland.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

07-02-2020

rasterwerken aan de gevel, Irenelaan 3 in
Zuid-Beijerland.

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

05-02-2020

Het uitbreiden van de bestaande uitrit, van

borden over de WOII, diverse locaties in

Gaesbeekstraat 2 in Westmaas.

Westmaas.

06-02-2020

Examenfeest Wellant College, Ritselaars-

07-02-2020

10-02-2020

06-02-2020

Het aanleggen van een nieuw riool,

10-02-2020

naar ‘wonen met zorg’, Rembrandtplein in
Oud-Beijerland.

Het bouwen van een hobbykas,

Het plaatsen van een hekwerk, Blaaksedijk

Het aanleggen van een uitrit, Sportlaan 56
in Oud-Beijerland.

Voor onze gemeente verzorgt SVHW de
hondenbelasting. Jaarlijks controleert LEGITIEM BV
hiervoor het hondenbezit. Dit jaar gaat de controle
op 12 februari van start en duurt tot en met mei. De
controleurs kunnen zich legitimeren als werknemer
bij LEGITIEM BV. Treffen zij een hond aan waarvoor de
eigenaar geen belasting betaalt, dan melden zij dat bij
SVHW.

Hoeveel hondenbelasting u betaalt, is
afhankelijk van het aantal honden dat u
bezit
Heeft u een hond of pas een hond aangeschaft?
Dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen. Heeft
u geen hond meer of vertrekt u naar een andere
gemeente? Meld dit bij SVHW. U ontvangt dan
mogelijk teveel betaald belastinggeld terug.

07-02-2020

11-02-2020

Beslistermijn verlengen
Datum

05-02-2020

wordt met 6 weken verlengd volgens

Het plaatsen van een rookkanaal aan de

Het plaatsen van een uitbouw op de ver-

art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 27-03-2020.
05-02-2020

6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van

met carport aan de zijgevel van de woning,

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt

Grote Riethure 3 in Westmaas.
Het uitbreiden van de woning,
Oostdijk 115 in Oud-Beijerland.
10-02-2020

daardoor 27-03-2020.
07-02-2020

mijn wordt met 6 weken verlengd volgens

Het realiseren van een aanbouw,

art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 07-03-2020.

Het vervangen van de bestaande
keerwanden, Oudendijk 58 in Strijen.

11-02-2020

Het plaatsen van schanskorven, Platte
Schenkel 5 in ‘s-Gravendeel. De beslister-

Kreekkant 2 in Nieuw-Beijerland.
10-02-2020

Het bouwen van 13 koopwoningen, De
Dam in Strijen. De beslistermijn wordt met

dieping en het realiseren van een berging

07-02-2020

Het bouwen van 15 huurwoningen, De
Dam fase 2 in Strijen. De beslistermijn

11 in Westmaas.
07-02-2020

Zakelijke inhoud

verlenging

zijgevel van de woning, Van Koetsveldlaan

Ingekomen sloopmeldingen

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning, Lehárstraat 2 in

Aanmelden van uw hond
U kunt uw hond aanmelden door bij ‘Mijn SVHW’ in te
loggen met uw DigiD. Maar u kunt uw hond ook
telefonisch aanmelden via telefoonnummer
0186 - 577 222 of 0800 - 02 00 873.

Het plaatsen van een portacabin,

Het wijzigen van de bestemming, Molendijk 34a in Oud-Beijerland.

Molendijk 80 in Goudswaard.
07-02-2020

Het wijzigen van de bestemming ‘wonen’

Heinenoord.

West 23 in Heinenoord.
07-02-2020

Het bouwen van een villa, Fortlaan 21 in

Wouter van den Walestraat 2 in

Mookhoek 10 in Mookhoek.
06-02-2020

Het tijdelijk plaatsen van herinnerings-

Numansdorp.

dijk 11a in Westmaas.
06-02-2020

Controle hondenbezit 2020,
is úw hond al aangemeld?

Het plaatsen van ondersteunende

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

05-02-2020

Het verwijderen en afvoeren van asbest-

Oud-Beijerland.
11-02-2020

Het plaatsen van een tuinhuis,

houdende materialen, Beatrixstraat 54 in

Middelsluissedijk WZ 44 in Numansdorp.

Heinenoord.

Besluiten

05-02-2020

houdende materialen, Ferdinand Bolstraat
22 in Oud-Beijerland.

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

Het verwijderen en afvoeren van asbest-

07-02-2020

Het (gedeeltelijk) slopen van de woning,
Oostdijk 115 in Oud-Beijerland.

07-02-2020

Het slopen van een woning, Sluisendijk 5 in
Heinenoord.

Vervolg

V E R V O L G

07-02-2020

Het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen, Leeuwerikstraat 2
in Strijen.

10-02-2020

Het slopen van een schuur, Kreekkant 2 in
Nieuw-Beijerland.

10-02-2020

11-02-2020

houdende materialen, de Roolaan 20 in

Bezwaarschrift indienen

Westmaas.

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.

Het verwijderen en afvoeren van asbestOZ 54b in Numansdorp.
Het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen, Wiekenkruis 25a in
Puttershoek.

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

12-02-2020

Vergunning voor het organiseren van een
snuffelmarkt op 6 en 7 maart ter hoogte
van Roerdompsingel 6 in Numansdorp.

11-02-2020

Vergunning voor het organiseren van
de Beers Drieluik Cross Tiengemeten op
15 maart van 10.30 tot 12.30 uur op het
eiland Tiengemeten.

Wet op de Kansspelen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

10-02-2020

Loterijvergunning t.b.v. voetbalvereniging
Strijen waarvan de trekking plaatsvindt op
1 juni in de kantine van V.V. Strijen aan de
Sportlaan 10 in Strijen.

Verleende DHW
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

07-02-2020

Ontheffing artikel 35 van de Drank- en
Horecawet tijdens de Brocante markt
‘Klein Frankrijk’ op 16 mei en 19 september
op Recreatieoord Binnenmaas aan de
Vrouwehuisjesweg 1 in Mijnsheerenland.

12-02-2020

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij heeft besloten het parkeervak ter
hoogte van Bernhardstraat 10 in ‘s-Gravendeel aan te
wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, Middelsluissedijk

11-02-2020

Gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken

Ontheffing artikel 35 voor het schenken
van de Drank- en Horecawet alleen op 6
maart, tijdens de snuffelmarkt op Roerdompsingel 6 in Numansdorp.

Overzicht collecte(s)
komende periode(s)
Datum collecte

Naam organisatie

17-02-t/m

Het wervingsrooster voor goede doelen

22-02-2020

kunt u vinden op de website van het CBF
www.wervingsrooster.cbf.nl

17-02-t/m

Erasmus MC Foundation in

22-02-2020

Oud-Beijerland.

Vastgesteld wijzigingsplan
voor locatie Havenstraat 3
in Strijensas
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft op 21 januari het volgende wijzigingsplan
vastgesteld: ‘Havenstraat 3 in Strijensas’.

Inhoud en doel van het wijzigingsplan

dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Wanneer een belanghebbende gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de
werking van het wijzigingsplan opgeschort totdat op
het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?
Heeft u vragen over het wijzigingsplan? Neem dan
contact op met Remko Advocaat via telefoonnummer
088 - 647 37 76 of via e-mail
remko.advocaat@gemeentehw.nl.

Vastgesteld
bestemmingsplan
‘Wilhelminastraat 22-24
Mijnsheerenland’

De huidige bestemming van het perceel is ‘Agrarisch’.
Met het wijzigingsplan wordt de bestemming
gewijzigd in ‘Wonen’. Hierdoor wordt het mogelijk om
het perceel als burgerwoning te gebruiken.

De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op 28
januari het bestemmingsplan ‘Wilhelminastraat 22-24
in Mijnsheerenland’ vast.

Het ontwerpwijzigingsplan lag vanaf 23 november
2019 voor een periode van 6 weken ter inzage. Tijdens
deze periode konden zienswijzen worden ingediend.
Wij ontvingen geen zienswijzen.

Het bestemmingsplan is opgesteld om het bouwen
van 2 woningen op onbebouwde percelen aan de
Wilhelminastraat 22-24 in Mijnsheerenland mogelijk te
maken.

Ter inzage

Ter inzage

Het wijzigingsbesluit, het wijzigingsplan en alle
bijlagen kunt u vanaf 15 februari bekijken via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1963.wpSTRHavenstraat3-VG01).
Wilt u de stukken in een servicepunt inzien? Dan kunt
u een afspraak maken met het team Omgeving, via
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 37 77.

Het ontwerpbestemmingsplan lag met alle bijlagen
vanaf 5 november tot 17 december 2019 ter inzage. In
deze periode konden zienswijzen worden ingediend.
Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Beroep indienen
Tegen het besluit van het college om het wijzigings
plan vast te stellen staat rechtstreeks beroep open
bij de Raad van State. De beroepstermijn loopt vanaf
15 februari tot en met 27 maart. Een beroepschrift
kan gedurende deze termijn van 6 weken worden
ingediend door een belanghebbende die aantoont
dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een
zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen.
In het beroepschrift moeten in ieder geval de
volgende gegevens vermeld worden:
• 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 naar:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Mogelijkheid tot uitstellen van het in
werking treden van het wijzigingsplan via
een voorlopige voorziening
Het wijzigingsplan treedt in werking een dag nadat
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen

Inhoud en doel van het bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan
en alle bijlagen kunt u bekijken via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPMHLWHSTR22-VG01).
Wilt u het bestemmingsplan op een servicepunt
inzien? Dan kunt u een afspraak maken met het
team Omgeving, via telefoonnummer 14 0186 |
088 - 647 37 77.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om
het bestemmingsplan vast te stellen staat
rechtstreeks beroep open bij de Raad van State.
Een beroepschrift kan met ingang van 15 februari
tot en met 27 maart worden ingediend door een
belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs
niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het
ontwerpbestemmingsplan in te dienen.
In het beroepschrift moeten in ieder geval de
volgende gegevens vermeld worden:
• 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 kan worden gestuurd 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 in werking een dag nadat
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen
dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Wanneer een belanghebbende gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de
werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan
contact op met Sabine Voskamp via telefoonnummer
14 0186 | 088 - 647 37 77 of via e-mail
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Kennisgeving
ontwerpbeschikking,
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht,
uitgebreide procedure
(Z-19-365025)
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, van plan
zijn een omgevingsvergunning aan Total Express
Heinenoord te verlenen. De aanvraag voor de
omgevingsvergunning is ontvangen op 23 december

2019 voor het wijzigen van een bemand tankstation
in een onbemand tankstation met als hoofdactiviteit,
het opslaan en 24 uur onbemand, afleveren van
benzineachtige en dieselachtige brandstoffen aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer. De aanvraag
betreft de inrichting gelegen aan de Boonsweg 34 in
Heinenoord.

Bekendmaking
Wet milieubeheer

Ter inzage

• Op 4 december 2019 is een melding ontvangen
in het kader van het ‘Activiteitenbesluit
milieubeheer’. Het gaat over het oprichten van
een autoschadeherstel bedrijf aan de Louis
Pasteurstraat 3 in Oud-Beijerland. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-19-364063.

De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde
stukken liggen van 17 februari tot en met 30 maart
ter inzage. Wilt u de ontwerpbeschikking in een
servicepunt inzien? Dan kunt u een afspraak maken
met het team Omgeving, via telefoonnummer 14 0186
| 088 - 647 37 77.

• Op 16 januari is een melding ontvangen in het
kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer. Het
gaat over het oprichten van een transportbedrijf
aan de Edisonweg 24 in Strijen. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-20-367453.

Zienswijze
De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken
liggen vanaf 17 februari ter inzage. Dit moet op
grond van de Algemene wet bestuursrecht. Vanaf
het moment dat de stukken ter inzage liggen
hebben zowel u als derden zes weken de tijd om
zienswijzen over de ontwerpbeschikking in te dienen
bij burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard,
namens dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Voor het naar voren brengen van mondelinge
zienswijzen kan contact worden opgenomen met de
behandelend ambtenaar (de heer Remmerswaal via
telefoonnummer 078 - 770 85 85).
Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen
wordt een verslag gemaakt. Wij maken u erop attent
dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking
kan worden ingediend als ook een zienswijze is
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men
belanghebbende is.

Voor vragen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, via 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.

Werkwijze gemeenteraad
Benieuwd hoe het
vergadersysteem van de
gemeenteraad werkt?
Welke onderwerpen op de
agenda staan en wie er in
de gemeenteraad zit? Kijk voor alle
informatie over de gemeenteraad op
www.gemeenteraadhw.nl.

Nieuws uit de gemeenteraad
Extra raadsvergadering
aanbeveling kroonbenoemde
burgemeester op
dinsdag 18 februari
Tijdens een extra openbare raadsvergadering beslist
de gemeenteraad wie aanbevolen wordt aan de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
als eerste kroonbenoemde burgemeester van
gemeente Hoeksche Waard. Deze aanbeveling gaat
vergezeld met een advies van de Commissaris van de
Koning in de provincie Zuid-Holland.

Volgens de procedure beslist de raad in het besloten
gedeelte van de vergadering wie hij als eerste en als
tweede kandidaat aanbeveelt. Aansluitend op het
besloten gedeelte maakt de gemeenteraad tijdens
het openbare gedeelte alleen de nummer 1 van de
aanbeveling bekend. Dit is wederom een procedureel
moment.
De aanbevolen kandidaat wordt vervolgens ter
benoeming voorgedragen aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De ministerraad neemt na enige tijd een beslissing
over de voorgedragen kandidaat.

Contactgegevens en openingstijden
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.
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

De planning is vervolgens om op 31 maart de nieuwe
Kroonbenoemde burgemeester te installeren.
Bovengenoemde openbare raadsvergadering vindt
plaats op dinsdag 18 februari in het gemeentehuis in
Oud-Beijerland. Het aanvangstijdstip is aansluitend op
de besloten vergadering die om 20.00 uur begint.

