Nieuws uit de gemeente
Week 2 | 12 januari 2022

IN DEZE RUBRIEK LEEST U ONDER
ANDERE MEER OVER

Ontwikkelingen rondom het coronavirus
Op onze website www.gemeentehw.nl/coronavirus houden we u op de hoogte
van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus. Deze berichten worden in
verschillende categorieën weergegeven:
•
•
•
•
•

Laatste nieuws
Informatie voor werkgevers en ondernemers
Informatie voor scholen en kinderopvang
Informatie voor (sport)verenigingen
Dienstverlening gemeente

•
•
•
•

Zorgverlening in de Hoeksche Waard
Coronavirus: wat kunt u zelf doen?
Regionale informatie
Landelijke informatie

• Digitale dorpsspreekuren Strijen
en Nieuw-Beijerland
• Aanvraag vergoeding coronatoegangscontrole
• Wethouder Joanne Blaak bezoekt
priklocatie

Kom werken bij gemeente Hoeksche Waard!
Wil jij werken in een unieke streek waarbij jij het
verschil kan maken voor 88.000 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?

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!

Klantmanager Werk
32-36 uur

Word jij
mijn nieuwe
collega?

Junior Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening – startersfunctie
Beheerder buitendienst Gemalen &
Riolering
36 uur

Toezichthouder Bouw & RO
36 uur

Technical Information Security
Oﬃcer - TISO
36 uur

Portfolio- & Projectmanager ICT
36 uur

Adviseur Gezondheid en Informele
Zorg
32-36 uur

Specialist Juridische Zaken
24 uur

Administratief/ondersteunend
medewerker Inburgering
24 uur

Teammanager Buitendienst
36 uur

Werkvoorbereider Groen & Grijs
24 uur

HR adviseur
36 uur

Senior netwerkbeheerder
36 uur

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
Aanvraag vergoeding coronatoegangscontrole
Heeft u als ondernemer of vereniging in de periode van 22 september tot 31
december 2021 controle op het coronatoegangsbewijs moeten uitvoeren? Dan kunt
een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten. Dit geldt bijvoorbeeld voor horecaondernemers, sportverenigingen, sportscholen en kunst- en cultuurinstellingen.
Het gaat om kosten die gemaakt zijn voor de naleving van de controleplicht van het
coronatoegangsbewijs, zoals personeelskosten en materiaalkosten. Vanuit het Rijk is
hiervoor geld beschikbaar gesteld. Ondernemers, verenigingen en organisatoren
kunnen nog tot en met 17 januari een aanvraag indienen.
Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier staat op de website
van gemeente Hoeksche Waard.

Wethouder Joanne Blaak bezoekt priklocatie
Vrijdag ging wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat langs bij de priklocatie in
Alcazar in Puttershoek en de teststraat bij het Recreatieoord Binnenmaas in
Mijnsheerenland. Zij nam voor alle medewerkers op die locaties, in totaal zo’n 100
mensen, wat lekkers voor bij de koﬃe mee. Hiermee wil ze alle medewerkers
bedanken voor hun inzet.
Joanne Blaak: “Het is hartstikke ﬁjn dat we in de Hoeksche Waard terecht kunnen
voor testen en sinds half december ook voor de boosterprik. En ik weet heus wel
dat niet alle Hoeksche Waarders direct in Puttershoek ingepland kunnen worden
voor de prik, maar veel van onze inwoners wel. Inmiddels kunnen alle 18+ers een
afspraak maken voor deze boosterprik. Dat is mooi en belangrijk want dan ben je
beter beschermd tegen het coronavirus en draag je bij aan het verminderen van de
druk op de zorg.”
Meer informatie is te vinden op de website van de GGD Zuid-Holland Zuid:
www.ggdzhz.nl/corona.

Ik wil niet stoken,
maar …
Soms steek ik toch graag even de
houtkachel aan. Wanneer kan ik
dat doen? En hoe kan dat met
minder rook en geur voor mijzelf
en de buren?
Hiernaast een belangrijke tip om
de overlast zoveel als mogelijk te
beperken.
Meer tips? Bijvoorbeeld over hoe
je energie kan besparen? Of hoe
onze luchtexpert ernaar kijkt? Kijk
op OZHZ.nl/schonelucht.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Nieuw-Beijerland
Digitaal dorpsspreekuur Nieuw-Beijerland met Huibert Steen
Omdat de wethouders het belangrijk vinden dat het
gemeentebestuur bereikbaar moet zijn voor inwoners, houden zij
spreekuren in de dorpen waarvoor zij dorpswethouder zijn.
Door de huidige maatregelen wordt het fysieke spreekuur van
wethouder Huibert Steen omgezet naar een digitaal
spreekuur. Dit digitale spreekuur zal plaatsvinden op

donderdag 20 januari van 19.00 tot 20.30 uur voor de inwoners van NieuwBeijerland.
Inwoners zijn van harte uitgenodigd om met de wethouder van gedachten te
wisselen over onderwerpen die hen bezighouden.
Heeft u interesse en wilt u iets bespreken? Stuurt u dan aub een e-mail naar
bestuur@gemeentehw.nl om een tijdsblok te reserveren. U ontvangt dan zo spoedig
mogelijk een vergaderlink (MS Teams) met het exacte tijdstip.

Strijen
Digitaal dorpsspreekuur Strijen met Joanne Blaak-van de Lagemaat
Omdat de wethouders het belangrijk vinden dat het
gemeentebestuur bereikbaar moet zijn voor inwoners, houden zij
spreekuren in de dorpen waarvoor zij dorpswethouder zijn.
Door de huidige maatregelen wordt het fysieke spreekuur van
wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat omgezet naar een
digitaal spreekuur. Dit digitale spreekuur zal plaatsvinden op

donderdag 20 januari van 19.00 tot 20.30 uur voor de inwoners van Strijen, Strijensas
en Mookhoek.
Inwoners zijn van harte uitgenodigd om met de wethouder van gedachten te
wisselen over onderwerpen die hen bezighouden.
Heeft u interesse en wilt u iets bespreken? Stuurt u dan aub een e-mail naar
bestuur@gemeentehw.nl om een tijdsblok te reserveren. U ontvangt dan zo spoedig
mogelijk een vergaderlink (MS Teams) met het exacte tijdstip.

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 aanegeven
gebied. U kunt via de website ook de ‘Over uw buurt’ app
downloaden.
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Vervanging kozijnen - Zuiddijk 21c in Maasdam.
(Z/22/128391)

05-01-2022

05-01-2022

Mijnsheerenland
03-01-2022

04-01-2022

Het bouwen van een woning - Torensteelaan
114 in Numansdorp. (Z/21/118772)

05-01-2022

Het plaatsen van een hardhouten beschoeiing Kornet 1 in Numansdorp. (Z/21/123893)

Oud-Beijerland

Het bouwen van een nieuwe recreatiewoning
- Wintersweg 8a in Mijnsheerenland.
(Z/22/129046)

04-01-2022

Sloopvergunning - Laan van Westmolen 90 in
Mijnsheerenland. (Z/22/128973)

Het plaatsen van nieuwe reclame - Ferrarilaan 2
in Oud-Beijerland. (Z/20/053236)

Strijen

Het aanpassen van een tegelveldje naar extra
parkeerplaatsen - nabij Handelstraat 48 in
Numansdorp. (Z/22/128772)
Het plaatsen van een premantelzorgwoning Middelweg 17a in Numansdorp. (Z/22/128757)

Besluit d.d.

07-01-2022

Het plaatsen van een reclamebord Edisonstraat 83 in Numansdorp. (Z/22/129306)

03-01-2022

Het bouwen van een aanbouw aan de zijgevel
- Anemoonstraat 1 in Oud-Beijerland.
(Z/22/128876)

06-01-2022

Het veranderen van het kozijn aan de voorgevel
- Oostdijk 82 in Oud-Beijerland. (Z/22/129261)

Zuid-Beijerland
04-01-2022

Het slopen van het tankstation - Dorpsstraat
142a in Zuid-Beijerland. (Z/22/128760)

Zakelijke inhoud

Heinenoord

Oud-Beijerland
Aanvraag aanpassing trottoir - Sportlaan 16 in
Oud-Beijerland. (Z/22/128572)

Het renoveren van en uitbreiden aan de
voorgevel van de sporthal - Sportlaan 4 in
Strijen. (Z/21/119169)

Geweigerde omgevingsvergunningen

04-01-2022

04-01-2022

Het verleggen van een waterleiding en
watergangen en aanleggen extra rijstrook
en turborotonde langs N217 - Polderweg,
Kadastrale gemeente Mijnsheerenland,
Kadastrale sectie F, perceelnr 846.
(Z/21/115716)

Numansdorp

04-01-2022

03-01-2022

Het verbouwen en uitbreiden van de woning
- Bommelskoussedijk 68 in Klaaswaal.
(Z/21/118930)

Het plaatsen van een nieuw kozijn aan de
voorzijde van de woning - Jan Lievenslaan 4 in
Oud-Beijerland. (Z/21/124877)

Numansdorp
04-01-2022

Zakelijke inhoud

Klaaswaal

03-01-2022

Mijnsheerenland
05-01-2022

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Maasdam
03-01-2022

Verleende omgevingsvergunningen

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

Mijnsheerenland
05-01-2022

Het slopen van 2 loodsen - Laan van Westmolen
90 in Mijnsheerenland. (Z/22/128972)

Oud-Beijerland
Het realiseren van een uitweg voor het
aanleggen van een parkeerplaats - John
F. Kennedystraat 28 in Heinenoord.
(Z/21/118812)

Verleende vergunning brandveilig gebruik
Besluit d.d.

Besluiten

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland
05-01-2022

Het tijdelijk (1 jaar en 8 maanden) brandveilig
gebruiken van een leegstaand schoolgebouw
voor onderwijs, kinderdagverblijf en
buitenschoolse - Graaf van Egmondstraat 46 in
Oud-Beijerland. (Z/21/105279)
		

03-01-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Bosboomstraat
21 in Oud-Beijerland. (Z/22/128416)

04-01-2022

Het uitvoeren van sloopwerzaamheden
- Anemoonstraat 1 in Oud-Beijerland.
(Z/22/128875)

Zuid-Beijerland
04-01-2022

Het slopen van het tankstation - Dorpsstraat
142a in Zuid-Beijerland. (Z/22/128759)

Strijen
Bekendmaking Wet milieubeheer
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij de volgende melding in het kader
van activiteitenbesluit milieubeheer heeft ontvangen:
• Het betreft de plaatsing van een mobiele puinbreker

op de locatie Rembrandstraat 2 in Oud-Beijerland,
in de periode van 17 januari tot en met 15 april.
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.

Westmaas
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijfslocatie Van Iperen, Smidsweg 24 Westmaas’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan
‘Bedrijfslocatie Van Iperen, Smidsweg 24 Westmaas’ met
bijbehorende stukken ter inzage legt.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk het bestaande
bedrijfsoppervlak van Van Iperen bv aan de Smidsweg 24
in Westmaas te vergroten. Om deze uitbreiding mogelijk
te maken heeft Van Iperen bv drie naastgelegen percelen
aangekocht.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijfslocatie Van
Iperen, Smidsweg 24 Westmaas’ en alle bijlagen liggen

met ingang van donderdag 13 januari 2022 tot en met
woensdag 23 februari 2022 ter inzage. U kunt de stukken
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
plannummer: NL.IMRO.1963. BPSmidswegWM20-on01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak dan
een afspraak met Arianne Rotscheid, bereikbaar via
telefoonnummer 088 – 647 1228.
Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk)
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is
niet mogelijk.
Uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt
u richten aan: Gemeenteraad van de gemeente Hoeksche

Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Bedrijfslocatie Van Iperen, Smidsweg 24 Westmaas’.
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 Arianne Rotscheid,
bereikbaar via telefoonnummer 088 – 647 1228 of via
e-mail arianne.rotscheid@gemeentehw.nl.

Maasdam
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Oud-Bonaventurasedijk 91 en naast 85 Maasdam’
De gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard
stelde op 14 december het bestemmingsplan ‘OudBonaventurasedijk 91 en naast 85 Maasdam’ gewijzigd
vast.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het betreft de verplaatsing van de woning aan
de Oud-Bonaventurasedijk 91, naar de OudBonaventurasedijk naast nummer 85 in Maasdam.
Vastgestelde hogere waarde geluid (Wet
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek bleek dat de geluidsbelasting
op de gevels van de nieuw te bouwen woning niet
voldoet aan de grenswaarden van 48 dB uit de Wet
geluidhinder. De overschrijding wordt veroorzaakt door
het verkeer op N491/Trambaan. Het college besloot op
2 november 2021 om hiervoor een hogere waarde geluid
(50 dB) vast te stellen.
Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp
besluit hogere waarde geluid lagen ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit
hogere waarde geluid lagen van 17 april tot en met 28
mei 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kon een ieder
zienswijzen indienen. Wij ontvingen zienswijzen. De
zienswijzen gaven aanleiding om het bestemmingsplan
aan te passen.
De wijziging ziet toe op een kleine verplaatsing van de
nieuwe woning naar het westen binnen hetzelfde
bestemmingsvlak om zichtlijnen te behouden. De 2e
wijziging heeft betrekking op de locatie waar de woning
wordt gesloopt (Oud-Bonaventurasedijk 91 Maasdam).
Deze krijgt de bestemming ‘Tuin’ in plaats van ‘Verkeer’
om te voorkomen dat hier een uitrit komt.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘OudBonaventurasedijk 91 en naast 85 Maasdam’, het besluit
hogere waarde geluid (Wet geluidhinder) en alle bijlagen
liggen met ingang van donderdag 13 januari tot en met
woensdag 23 februari 2022 ter inzage. U kunt de stukken
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
plannummer: NL.IMRO.1963.BPOudBon91MSD21-VG01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak dan
een afspraak met Misja Maes, bereikbaar via
telefoonnummer 088-6471709.
Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen en het collegebesluit
tot het vaststellen van hogere waarde geluid (Wet
geluidhinder) staat rechtstreeks beroep open bij de
Raad van State.
Belanghebbenden kunnen met ingang van 13 januari
tot en met 23 februari 2022 beroep indienen. Nietbelanghebbenden kunnen gedurende deze termijn
alleen beroep indienen wanneer hij of zij:
1. Tijdig een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan en/of het ontwerp besluit hogere
waarde geluid indiende;
2. Kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat
is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan en/of het ontwerp besluit hogere
waarde geluid in te dienen;
3. Bezwaar heeft tegen de wijzigingen die
zijn aangebracht bij het vaststellen van het
bestemmingsplan.
In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende

gegevens vermelden:
• De naam en adres van de indiener;
• De datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep
is gericht;
• Een kopie van het besluit;
• De reden waarom u in beroep gaat;
• Een ondertekening met naam en handtekening.
Het beroepschrift kunt u sturen aan: Raad van State,
Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019
2500 EA Den Haag.
Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden
van het bestemmingsplan en het besluit hogere
waarde geluid via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde
geluid treden in werking een dag nadat de
beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen dat het
bestemmingsplan en het besluit hogere waarde geluid in
werking treden kunt u een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Wanneer er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, schort de werking
van het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde
geluid op totdat op het verzoek om voorlopige
voorziening is beslist.
Vragen?
Neem dan contact op met Misja Maes, bereikbaar via
telefoonnummer 088-6471709 of via e-mail
misja.maes@gemeentehw.nl.

Numansdorp
Besluit
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft besloten:
• tot het intrekken van het verkeersbesluit “Inrijverbod
landbouw- en vrachtverkeer Molendijk in Numansdorp”,
gepubliceerd op 1 september 2021 in Het Kompas en
het Digitaal Gemeenteblad (nummer 293570).
Rechtsmiddelenclausule
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes
weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift
indienen bij het college van Hoeksche Waard. Het
bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten

minste de naam en het adres van de indiener, de datum
van het bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt en een telefoonnummer waarop de indiener
overdag bereikbaar is, zodat wij de indiener kunnen
uitnodigen voor een informeel gesprek. Voor de wijze
waarop het bezwaarschrift wordt behandeld, verwijzen
wij belanghebbenden naar de website:
www.gemeentehw.nl.
Belanghebbenden kunnen, als onverwijlde spoed dat –
gelet op betrokken belangen – vereist, eveneens een
voorlopige voorziening vragen bij de

Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam.
Belanghebbenden kunnen ook digitaal een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moeten belanghebbenden wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde
site voor de precieze voorwaarden.
Nadere informatie over dit besluit kan worden
ingewonnen bij team Openbare Ruimte, telefoon
14 0186.

Nieuws uit de gemeenteraad
Oordeelsvormende vergadering

Wat vindt gemeenteraad
Hoeksche Waard van de
plannen van het college? Kijk
mee op dinsdag 18 januari!
Nieuwe appartementen aan de Ooststraat in
Oud-Beijerland. Wat vinden de fracties van de politieke
partijen in de raad hiervan? Of van de nieuwe regels voor
het inzamelen van afval in de gemeente? Dinsdagavond
18 januari spreekt de raad onder andere over deze
voorstellen van het college. Dit gebeurt in 2
vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden. Welkom!

Dinsdag 18 januari

Oordeelsvormende
vergadering ‘Fysiek domein /
Bestuur en middelen’

Oordeelsvormende
vergadering ‘Sociaal domein /
Duurzaamheid / Economie’

In deze bijeenkomst praat de raad onder meer over: 3
bestemmingsplannen, een vergunning voor een nieuw
appartementengebouw en de rapportage van de
Rekenkamer Hoeksche Waard over het inhuren van
externen door de gemeente.

In deze bijeenkomst geeft de raad zijn mening over
looncompensatie voor zorgpersoneel Wmo, over een
zienswijze op de begroting van de dienst Gezondheid en
Jeugd en over de Participatievisie van de gemeente.

Uitkoop woningen onder hoogspanningstracé
Als je in Nederland onder een hoogspanningslijn woont is
het sinds 2017 mogelijk om je – onder bepaalde
voorwaarden - uit te laten kopen door de gemeente. In
gemeente Hoeksche Waard willen bewoners van 4
percelen gebruik maken van de regeling. Om ervoor te
zorgen dat er niet opnieuw kan worden gebouwd op
deze plekken, stelt het college de raad voor om deze
grond te herbestemmen als agrarisch en groen.

Meer salaris voor zorgpersoneel Wmo
Zorgmedewerkers die werken onder de wet
Maatschappelijke opvang krijgen er per 1 januari 1,13%
salaris bij. Dit geld wordt beschikbaar gesteld vanuit het
Rijk aan gemeenten. Het is echter aan de gemeenteraad
of dit geld inderdaad aan salarisverhoging mag worden
besteed (budgetrecht). Hoe staan de fracties hierin? Kijk
mee op 18 januari!

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.
• 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

Kijkt u mee?

U kunt de vergaderingen van dinsdag 18 januari live
online volgen via https://hoekschewaard.raadsinformatie.
nl/live. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur.
De gehele agenda en de stukken voor deze vergaderingen
vindt u op https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/
dashboard. Klik op datum 18 januari 2022.

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

