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1. Inleiding 
 
De Stichting Lokaal Vervoer de Wielewaal Hoeksche Waard (hierna te 
noemen de Stichting Wielewaal HW) wil een bijdrage leveren aan de 
zelfredzaamheid van en het voorkomen van eenzaamheid van 
kwetsbare inwoners in de verschillende kernen in de Hoeksche Waard 
door het realiseren van lokaal gratis vervoer.  
 
In Strijen, ’s-Gravendeel, Puttershoek/Maasdam is de Wielewaal, een E-
Wheeler om passagiers te vervoeren van A naar B en weer terug, 
inmiddels een begrip en een succes. Passagiers maken gebruik om 
onder andere te worden vervoerd  naar de kapper, de dokter, de 
fysiotherapie of winkels. De accu heeft een beperkt bereik waardoor de 
E-Wheeler alleen in een kern rijdt. In een grotere kern, zoals Oud-
Beijerland, zal in een gedeelte van de kern gereden worden. Het is dan 
ook de bedoeling om in Oud-Beijerland met twee Wielewalen te gaan 
rijden. 
 
1.1 Aanleiding 
Met het Wielewaal-project wil de Stichting Wielewaal HW een bijdrage 
leveren aan de zelfredzaamheid van en het voorkomen van 
eenzaamheid van kwetsbare inwoners in de Hoeksche Waard. Naast de 
kernen waar al een Wielewaal rijdt, is er het streven om ook in andere 
kernen deze voorziening te realiseren, te beginnen met Oud-Beijerland 
en Numansdorp.  
 
De motivatie hiervoor is gebaseerd op de volgende zaken: 

• Eenzaamheid is een groot probleem in onze hedendaagse 
samenleving. Het voorkomen en bestrijden hiervan zal een 
positieve invloed hebben op zowel het psychisch, sociale alsook 
het fysieke welbevinden van onze oudere inwoners. 

• Het sociale netwerk momenteel onvoldoende toereikend is om 
(kwetsbare) mensen te ondersteunen. 

• Door bezuinigingen van de rijksoverheid zijn een aantal taken naar 
de gemeenten overgeheveld. Het gevolg daarvan is dat 
zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen en 
dat er extra gekort  is op huishoudelijke hulp, begeleiding en 
persoonlijke verzorging. 

• Er zijn vele sociale en welzijnsactiviteiten voor senioren, maar  
het er gebruik van maken is vaak lastig als gevolg van  
mobiliteitsproblemen. 

• Door gebruik te maken van de Wielewaal hoeven mensen geen 
beroep te doen op familie, vrienden enz.  
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• De gemeente Hoeksche Waard heeft aangegeven per 1 juli 2022 
te stoppen met ‘Vervoer Lokaal’ in Oud-Beijerland. Een 
vervoersmogelijkheid op basis van een regeling van de voormalige 
gemeente Oud-Beijerland. Vervoer binnen de kern Oud-Beijerland 
is hierdoor kwalitatief en kwantitatief onvoldoende.  
 

1.2 Doelstellingen  
De doelstellingen van de Stichting Wielewaal HW zijn: 

• Het leveren van een bijdrage ter voorkoming van eenzaamheid van 
kwetsbare inwoners in de Hoeksche Waard door het realiseren en 
aanbieden van lokaal gratis vervoer. 

• Het realiseren, door in elke woonkern (of combinatie van 
woonkernen) in de gemeente Hoeksche Waard per circa 8000 
inwoners een Wielewaal te laten rijden en/of te faciliteren.   
 

1.3 Het belang van samenwerking 
De gemeente Hoeksche Waard heeft een actief verenigingsleven en in 
verschillende verbanden zijn veel vrijwilligers actief. Het informele zorg- 
en hulpcircuit is groot. Stimuleren en bevorderen van samenwerking 
en afstemming tussen bestaande samenwerkingsverbanden is een 
aandachtspunt. 
 
1.4 Uitgangspunten 
Wil samenwerking op lokaal niveau succesvol zijn, dan gelden de 
volgende uitgangspunten: Voldoende draagvlak bij de inwoners van de 
verschillende kernen en de aanbieders van zorg, dienstverlening en 
voorzieningen en de gemeente Hoeksche Waard. 
 
1.5 Randvoorwaarden 
De gemeente wil de zorgmogelijkheden vergroten en de leefbaarheid 
van het platteland bevorderen. Door inzet van vrijwilligers kan 
aanvullende ondersteuning en zorg verleend worden. 
 
1.6 Belangen 
Het belang ten behoeve van de oudere kwetsbare inwoners van de 
Hoeksche Waard is meer mogelijk te maken dan nu bereikbaar is.  
 
2.  Kans van slagen 
De Stichting Wielewaal HW zorgt voor de financiële ondersteuning van 
de afdelingen om zo de realisatie van een Wielewaal in een kern mede 
mogelijk te maken.  
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2.1 Afdeling  
Een afdeling is een initiatiefgroep, dan wel het team van vrijwilligers, 
voor de initiële opzet van een Wielewaal-project in (een) woonkern(en) 
per ca. 8000 inwoners.  
 
2.2 Taken initiatiefgroep 
Ontplooien van activiteiten ter realisering van de doelstellingen van de 
Stichting Wielewaal HW per afdeling. Hieronder vallen het werven van 
vrijwilligers, opleidingen, het opstellen van roosters, een goed 
(financieel) beheer etc. 
 
2.3 Vrijwilligers 
Personen, actief in een (woon)kern, die zorgdragen voor het optimaal 
functioneren van de lokale Wielewaal. Hieronder te verstaan, doch niet 
beperkt tot, coördinatoren, chauffeurs en overige vrijwilligers. 
 
2.4 Maatwerk 
De Stichting Wielewaal HW levert waar nodig maatwerk en zorgt voor de 
“overhead”, waarbij te denken valt aan:   

• initiatieven tot oprichting van een afdeling  
• de centrale promotie van het project de Wielewaal de website  
• contacten met de gemeente Hoeksche Waard  
• de gezamenlijke contracten (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot:    
     aanschaf, onderhoud, verzekeringen, abonnementen, website) 
• het ervoor zorgen dat iedere afdeling zelfstandig functioneert.  

 
2.5 Leefbaarheid 
Het is belangrijk voor alle inwoners in de gemeente Hoeksche Waard, 
jong en oud, dat de leefbaarheid gehandhaafd blijft. 
Een kern waaruit de essentiële diensten en voorzieningen verdwijnen, 
heeft geen toekomst voor jongeren en ouderen. Het is dus in het belang 
van alle inwoners in een kern dat de leefbaarheid op peil blijft. 
De leefbaarheid blijft op peil door algemene voorzieningen als: 
woonvoorzieningen, dienstverlening, kinderopvang, onderwijs, sport en 
ontspanning, gezondheidsdiensten en zorgverlening voor ouderen en 
mensen met een beperking. Ook de vele activiteiten die in diverse 
kernen in de gemeente Hoeksche Waard georganiseerd worden dragen 
bij aan de leefbaarheid. 
 
3. Wat kan de Wielewaal betekenen? 
Het project de Wielewaal wil een middel zijn om de leefbaarheid in de 
diverse kernen te verbeteren en te onderhouden. De dienstverlening met  
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behulp van de Wielewaal maakt het mensen mogelijk zich zonder enige 
zorgvraag en/of CIZ-indicatie te verplaatsen.  
 
3.1 Belangenbehartiging 
De Stichting Wielewaal HW coördineert de belangen van de afdelingen 
en onderhoud contacten met de gemeente, zorgaanbieders, 
vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en andere dienstverleners.   
 
3.2 Samenwerking 
De Stichting Wielewaal HW werkt actief samen met alle organisaties die 
zich inzetten voor het belang van ouderen en kwetsbare inwoners in de 
gemeente Hoeksche Waard.  
 
4.   Financieel plan 
De Stichting Wielewaal HW voert een actieve campagne ten behoeve 
van het verkrijgen van subsidies bij: 

• gemeente Hoeksche Waard 
• daartoe geëigende fondsen  
• bedrijfsleven en particulieren in de gemeente Hoeksche Waard. 

 
Ter ondersteuning van het werven van fondsen zal een aanvraag 
beschikking “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) ingediend 
worden bij de Belastingdienst. 
De fondsen zullen door de penningmeester van de Stichting Wielewaal 
HW worden beheerd. De penningmeester en het bestuur leggen daartoe 
verantwoording af aan de vertegenwoordigers van de afdelingen. 
Het bestuur van de de Stichting De Wielewaal HW draagt zorg voor een 
adequate besteding van de fondsen. 
 
5.   Organisatievorm 
De Stichting Wielewaal HW is een samenwerkingsverband van mensen 
en zij streven een doel na, dat zonder samenwerking moeilijk te 
realiseren is. Leden van een afdeling werken samen om dat doel te 
bereiken.  
 
5.1 Oprichting 
De afdelingen Strijen, ’s-Gravendeel, Puttershoek/Maasdam hebben de 
Stichting Wielewaal HW opgericht. Dit is bekrachtigd door het passeren 
van de akte op 8 november 2021 bij notaris Van der Kuip van Notariaat 
Strijen, waarbij tevens de statuten van de Stichting zijn vastgelegd.   
Na passering van de oprichtingsakte bij de notaris heeft de inschrijving in 
het register van de Kamer van Koophandel plaatsgevonden.  
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6.   Organisatiestructuur 
6.1 Bestuur  
Het bestuur is samengesteld uit de initiële (oprichtings)kandidaten en zal 
worden aangevuld met een door een afdeling aan te wijzen bestuurslid.  
 
Het eerste bestuur van de Stichting de Wielewaal HW wordt  gevormd 
door de afgevaardigden van de initiatief nemende afdelingen, zijnde: 
Bram de Jong (Strijen), Leen de Zeeuw (’s-Gravendeel) en Jan Booden 
(Putterhoek/Maasdam). 
 
Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het 
bestuur, passend bij de doelstellingen van de stichting.  
De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor het adequaat 
functioneren van het bestuur en het onderhouden van contacten met de 
afdelingen.  
De voorzitter fungeert ook als eerste aanspreekpunt voor de 
bestuursleden.   
Het bestuur draagt zorg voor het opstellen van een jaarplan, waaronder  
de jaarlijkse begroting, het jaarverslag, de jaarrekening, de (financiële) 
verantwoording richting de gemeente Hoeksche Waard, afdelingen en 
overige sponsoren en eventuele andere plannen.   
 
De samenstelling, het functioneren, de bevoegdheden, de taken, de 
vergaderingen, de werkwijze, de verantwoordelijkheden, de 
besluitvormingen, de transparantie en de verantwoording van het 
bestuur zijn vastgelegd in de notariële actie van 8 november 2021 en het  
huishoudelijk reglement van 24 november 2021.   

 
6.2 Afdelingen  
Per afdeling wordt een (werk)groep geformeerd, samengesteld vanuit de 
vrijwilligers. Het team van vrijwilligers draagt niet alleen zorg voor het 
rijden de Wielewaal in hun kern, maar ook voor een taakverdeling binnen 
het team en een afvaardiging in het bestuur van de Stichting Wielewaal 
HW.  Een afdeling heeft ook de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om 
zelf initiatieven te ontplooien om met als doel het functioneren en de 
naamsbekendheid van de Wielewaal uit te dragen.  
 


