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De eerste werkzaamheden voor het Windpark Oude Maas starten begin 2021
De planning is om voor maart 2021 te starten met de eerste werkzaamheden voor het Windpark. Zodra de planning 
van de ontwikkelaar bekend is en de gemeente akkoord geeft om te starten informeren wij u hierover via deze 
nieuwsbrief.

Op de nieuwe website www.windpark-oudemaas.nl leest u informatie over het windpark Oude Maas
De ontwikkelaars Eneco en REF informeren u via de website over de bouw van het windpark en de laatste 
ontwikkelingen. Ook op deze website zijn de stukken van de vergunning te vinden.

Voor het windpark Oude Maas is een klankbordgroep opgericht
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de oprichting van de klankbordgroep. De klankbordgroep 
bestaat uit de gemeente, ontwikkelaar, het waterschap Hollandse Delta, omwonenden (Blaaksedijk, Buurt Bestuurt in 
Heinenoord, Stichting Noordrand Open en twee ondernemers van  het bedrijventerrein Boonsweg). Indien u vragen 
heeft voor de klankbordgroep kunt u deze sturen naar ondersteuningpro@gemeenthw.nl. Wij zorgen dat uw vraag bij 
een van de klankbordgroep leden terecht komt.
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Natuurbegraafplaats

Het ontwerpbestemmingsplan voor de natuurbegraafplaatsen lag ter inzage
In de afgelopen periode lag het ontwerpbestemmingsplan voor de natuurbegraafplaats in polder De 
Buitenzomerlanden ter inzage. Hierop kwamen enkele zienswijzen binnen. Momenteel beoordelen wij of deze 
zienswijzen leiden tot aanpassingen in het plan. Wij proberen het bestemmingsplan en de beantwoording van de 
zienswijzen voor het einde van dit jaar aan de raad voor te leggen.

Visie Polder Buitenzomerlanden

Beste mede-inwoner van Heinenoord,
wist u dat er op korte termijn wordt gestart met de 
aanleg van een wind- en zonnepark aan de noord-
rand van Heinenoord? De enorme impact van de 
plannen is bij velen niet bekend.  

Wij zijn Vrienden van Heinenoord, een groep betrok-
ken en onafhankelijke inwoners die u wil informeren. 
Met uw deelname aan de enquête geven wij u een 

stem. De uitkomst geeft een beeld van wat er leeft 
onder de inwoners van Heinenoord. Met die infor-
matie gaan we het gesprek aan met de Gemeente 
en de projectontwikkelaar. 
Het is belangrijk dat uw stem wordt gehoord, het 
invullen van de enquete kost u 5-10 minuten. 
Scan de code met uw telefoon of tablet of ga naar 
woneninheinenoord.nl. De enquête sluit op 21 
februari 2021.

Vrienden van 
Heinenoord

Enquête 
ontwikkelingen Buitenzomerlanden Heinenoord

Raamposter
Wij vinden dat iedereen het recht heeft om goed 
geïnformeerd te zijn over grootschalige plannen 
die invloed hebben op het leefklimaat van inwo-
ners. Daarin moeten de Gemeente en de project-
ontwikkelaar voorzien.  

Help onze projectgroep Vrienden van Heinenoord 
door deze poster voor uw raam te hangen. Zo 
kunnen we met elkaar zorgen dat we weten wat er 
gaat gebeuren, dat we in gespek kunnen met de 
Gemeente en belangrijke inspraakdata niet voorbij 
laten gaan.

Blijf op de hoogte
Op de website www.woneninheinenoord.nl houden wij informatie bij over de ontwik-
kelingen. Hier informeren wij u ook over de uitkomst van onze enquête en kunt u zich 
aanmelden voor onze nieuwsbrief. U kunt ons bereiken via: info@woneninheinenoord.nl

Projectinformatie
Eneco: www.debuitenzomerlanden.nl
HW Duurzaam: www.hoekschewaardduurzaam.nl
HW Landschap: www.hwl.nl 

Andere belangengroepen van inwoners
HW Behoud: www.hoekschewaardsbehoud.nl
Wind van Voren: www.windvanvoren.nl 
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Visie Polder Buitenzomerlanden

Bron: Gemeente Hoekschewaard

U wilt toch ook betrokken worden bij de besluitvorming? Laat uw stem horen!


