
 

Meer dan waard. 1/7 

Handleiding plattegrond maken met Hoeksche Waard op 
Kaart 
In dit document vindt u een stappenplan voor het gebruik van de applicatie Hoeksche Waard op Kaart. Met 

dit programma kunt u een plattegrond maken van uw evenement voor uw aanvraag tot 

evenementenvergunning. 

 

Stap 1. Ga naar 
https://hwok.gemeentehw.nl/kaartviewer2020/?@Activ
iteitenkaart 
 

 

 

Stap 2. Zoek de locatie op 
Er zijn drie manieren om de locatie te vinden waar uw evenement plaatsvindt: 

1. Zoom handmatig in met uw muis. 

2. Maak gebruik van de zoomfunctie in het programma. 

3. Zoek het adres op in de zoekbalk. 

 
Figuur 1.1 Mogelijkheden om de locatie te bepalen 

  

https://hwok.gemeentehw.nl/kaartviewer2020/?@Activiteitenkaart
https://hwok.gemeentehw.nl/kaartviewer2020/?@Activiteitenkaart
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Stap 3. Het tekenen van de plattegrond 
U beschikt nu over een ondergrond van uw evenemententerrein. Op deze ondergrond kunt u wijzigingen 

aanbrengen. In onderstaand voorbeeld gebruiken we het gemeente van Oud-Beijerland. 

 
Figuur 1.2 Voorbeeld ondergrond W. van Vlietstraat 6, Oud-Beijerland (gemeentehuis) 

Linksboven in uw scherm staan een aantal ‘tools’ die u kunt gebruiken. Van links naar rechts zijn dit de 

startpagina, inzoomen, uitzoomen, inzoomen met rechthoek, naar de huidige locatie gaan en de 

meetfunctie. In onderstaande afbeelding ziet u aangegeven welke tool de meetfunctie is die we gaan 

gebruiken. De meetfunctie maar het mogelijk om lijnen, cirkels, rechthoeken en vierkanten te tekenen en 

om tekst toe te voegen. 
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Figuur 1.3 De meetfunctie 
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Stap 3.1 Een lijn tekenen 
U kunt nu een lijn intekenen, waarmee u bijvoorbeeld een afzethek kunt aangeven. Om een lijn te tekenen 

volgt u onderstaande stappen: 

1. Selecteer ‘MEET LIJN (M)’ 

2. Klik in de kaart op de locatie waar u wilt dat de lijn begint en klik nogmaals als u verder wilt tekenen 

met dezelfde lijn. 

3. Dubbelklik met uw muis om de lijn at te ronden. 

 
Figuur 1.4 Het tekenen van een lijn 
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Stap 3.2 Een rechthoek tekenen 
Om kraampjes in te tekenen op de plattegrond, kunt u een rechthoek toevoegen. Dit doet u op een 

vergelijkbare manier als het tekenen van een lijn: 

1. Selecteer de optie “MEET VLAK (M2)” en teken hiermee een vierkant/rechthoek. 

2. Dubbelklik met uw muis om het tekenen te stoppen. 

 
Figuur 1.5 Het tekenen van rechthoeken 
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Stap 3.3 Tekst toevoegen 
U kunt ook een tekstuele toelichting geven bij de lijnen en hoeken die u heeft ingetekend. 

1. Klik op “PLAATS TEKST” en voer de tekst in die u wilt neerzetten. 

2. Klik in de kaart op de locatie waar u de tekst wilt plaatsen. 

 
Figuur 1.6 Tekening met tekst 
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Stap 4. Tekening opslaan als pdf-bestand 
Wanneer u klaar bent met tekenen kunt u het document opslaan als een pdf-bestand. Op deze manier kunt 

u de plattegrond toevoegen aan uw aanvraag. In onderstaande afbeelding ziet u waar u deze optie kunt 

vinden. 

 
Figuur 1.7 Tekening opslaan als pdf-bestand 

Bij het menu aan de rechterzijde kunt u de schaalgrootte van de kaart instellen. Het vlak wat ontstaat kunt u 

verplaatsen over de kaart. Vervolgens klikt u op de knop “MAAK PDF AFDRUK”. Na verwerking komt er een 

knop “DOWNLOAD PDF AFDRUK” tevoorschijn. Als u hier op klikt kunt u de plattegrond opslaan. 


