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Eén gemeente 
per 1 januari 2013
De herindeling van de gemeenten 
Dirksland, Goedereede, Middelharnis 
en Oostflakkee komt snel dichterbij. 
De vier gemeenten op Goeree-
Overflakkee werken hard aan de 
voorbereidingen. Op 1 januari 2013 
staat de gemeente Goeree-Overflak-
kee klaar voor de dienstverlening 
aan haar inwoners, ondernemers en 
bezoekers!
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In verband met de laatste voorbereidingen op de nieuwe ge-

meente Goeree-Overfl akkee zijn de gemeentehuizen van de 

vier gemeenten van vrijdag 21 december 2012 11.00 uur tot en 

met woensdag 2 januari 2013 voor publiek gesloten. Tijdens 

deze periode is er een beperkte dienstverlening.

De balies van burgerzaken zullen op donderdag 27 en vrijdag 28 

december ’s morgens van 09.00 uur tot 11.00 uur geopend zijn 

voor de aangiften van geboorten en overlijden. Tijdens deze 

openingstijden kunnen geen andere producten worden aan-

gevraagd. Voor de overige producten van burgerzaken, zoals 

reisdocumenten en rijbewijzen, geldt dat deze begin december 

aangevraagd moeten worden. Producten die ter plaatse kunnen 

worden gemaakt, zoals uittreksels, kunnen nog tot 20 decem-

ber worden aangevraagd. Vanaf maandag 17 tot en met woens-

dag 19 december kunnen alleen nog spoedaanvragen voor reis-

documenten en rijbewijzen worden gedaan.

Ook de afdelingen Sociale Zaken zijn in de periode vanaf 21 de-

cember niet regulier beschikbaar. Wel zullen op de werkdagen 

medewerkers aanwezig zijn voor noodgevallen.

AGENDA

Centrale dienstverlening
Vanaf 3 januari 2013 kunt u terecht in het 
gemeentehuis in Middelharnis. Het voordeel van 
centrale huisvesting is dat alle mogelijkheden 
en voorwaarden die nodig zijn om u van dienst 
te zijn op één locatie aanwezig zijn. U wordt dus 
snel en goed geholpen. Daarnaast kunt u op één 
locatie het totaalpakket van producten en dien-
sten verkrijgen en hoeft u niet te worden door-
verwezen naar een andere locatie. Bovendien 
gaat de gemeente werken op afspraak. U bepaalt 
zelf welke dag en tijdstip u het beste uitkomt en 
u wordt op dat moment gelijk geholpen.

Service aan huis
Bent u slecht ter been of woont u in een zorgcen-
trum of bejaardenhuis? Dan bieden wij service 
aan huis. Medewerkers van de gemeente komen 
bij u langs voor de producten van burgerzaken en 
voor de Wmo/zorgproducten.

Digitale dienstverlening
Ook gaan wij de komende jaren de digitale 
dienstverlening uitbreiden en verbeteren. Vanaf 
1 januari 2013 is het al mogelijk om via het digi-
taal loket op de gemeentelijke website verhuizin-
gen digitaal te melden en uittreksels digitaal aan 

te vragen. Dit aanbod wordt de komende jaren 
verder uitgebreid. Wij houden u op de hoogte van 
elke ontwikkeling in onze dienstverlening en wij 
staan open voor uw suggesties!

Dienstverlening nieuwe gemeente

1 januari 2013
start nieuwe gemeente 

Goeree-Overflakkee

2 januari 2013
eerste raadsvergadering 

en nieuwjaarsreceptie

Vanaf 1 januari 2013 is het gemeentehuis in Middelharnis 
het gemeentehuis van Goeree-Over� akkee. Voor de nieuwe 
gemeente Goeree-Over� akkee kunnen de adresgegevens 
(bezoekadres en postadres) van de gemeente Middelharnis 
worden overgenomen.

Het adres van de gemeentelijke website wordt met ingang van de her-
indelingsdatum: www.goeree-over� akkee.nl. De  gemeente is vanaf 
die datum per e-mail bereikbaar via info@goeree-over� akkee.nl. 

De gemeente Goeree-Over� akkee maakt gebruik van een Klant Contact 
Centrum (KCC) voor de centrale dienstverlening. Het KCC is bereikbaar 
op het telefoonnummer 14 0187. De raadszaal van de gemeente is 
gevestigd in het huidige gebouw van het ISGO. 

Contactgegevens gemeente
Bezoekadres:  Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis
Postadres:   Postbus 1, 3240 AA Middelharnis
Antwoordnummer: Antwoordnummer 153, 3240 VB Middelharnis

Telefoonnummer:  14 0187
Website:  www.goeree-over� akkee.nl 
E-mail:  info@goeree-over� akkee.nl

Raadszaal:  Dwarsweg 40, 3241 LB Middelharnis

Contactgegevens 
gemeente 
Goeree-Overflakkee

In 2015 is het de bedoeling dat 

iedere gemeente in Nederland 

het aanspreekpunt is voor alle 

overheidsvragen. Vooruitlopend 

hierop starten wij in 2013 al met 

één centrale informatiebalie (het 

Klant Contact Centrum) en een 

herkenbaar telefoonnummer: 

14 0187 (het cijfer 14 gevolgd door 

het netnummer van Goeree-

Overfl akkee 0187). 

Gemeente als 
eerste aanspreek-
punt overheid 
per 2015

Beperkte dienstverlening 
vanaf 21 december

De nieuwe gemeente start met een 
waarnemend burgemeester, die na 
overleg met de fractievoorzitters 
wordt benoemd door de Commissaris 
van de Koningin. De procedure voor 
het benoemen van de nieuwe burge-
meester wordt te zijner tijd door de 
nieuwe gemeenteraad opgepakt.

De nieuwe 
burgemeester

Gekozen kandidaten:

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)  (zetels: 9) 

Kees (C.J.) van Dam    Middelharnis 

Peter (P.C.) Grinwis    Ouddorp 

Daan (D.A.) Markwat   Dirksland 

Gert (G.) Slootweg    Middelharnis

Adrie (A.T.) van Gurp  Ooltgensplaat

Corné (C.G.M.) Grinwis   Ouddorp

Rien (M.) van der Boom   Sommelsdijk

Erik (H.C.) Ju    Dirksland

Pieter (P.) Breederveld   Goedereede

ChristenUnie (zetels: 4)

Ron (R.A.) de Rover    Middelharnis

Bert (E.) Tuk    Ouddorp

Conny (C.M.) Pipping   Oude-Tonge 

Joop (J.W.) Kievit    Dirksland

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (zetels: 4)

Jaap Willem (J.W.) Eijkenduijn   Middelharnis 

Petra (P.W.) ‘t Hoen    Oude-Tonge

Cees (C.) Grinwis    Stellendam 

Peter (P.) Keuker    Dirksland 

VVD (zetels: 4)

Rein (R.) Osinga   Nieuwe-Tonge

Henk (H.) van der Meer   Ouddorp 

Addy (A.J.) Rijerkerk-Andriesen Ouddorp 

Cornelis (C.W.) Trommel   Ouddorp

Christen Democratisch Appèl (CDA) (zetels: 3)

Robert (R.) van Papeveld   Middelharnis 

Dirk (D.) Pijl    Goedereede 

Tea (T.C.) Both-Verhoeven   Dirksland 

Goeree Overfl akkee Samen (GOS) (zetels: 1)

Rob (R.) Maliepaard    Oude-Tonge 

Vitale Kernen Goeree Overfl akkee (zetels: 3)

Binic (B.P.M.) Vreugde   Middelharnis 

Willy (W.P.M.) Heintjes   Achthuizen 

Johan (J.) de Vos    Sommelsdijk 

Eiland van Vrijheid (zetels: 1)

Aat (A.) van Alphen    Middelharnis

Uitslag 
gemeenteraadsverkiezingen

De gespecifi ceerde uitslag van de gemeenteraadsverkiezin-

gen van de gemeente Goeree-Overfl akkee zijn bekend en 

zijn te vinden op www.verkiezingengoeree-overfl akkee.nl.
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ZETELS

Beperkte dienstverlening 

Het opkomstpercentage van de 
gemeenteraadsverkiezingen 
Goeree-Over� akkee van 21 november 
bedroeg: 

Opkomstcijfers

55.65%


