I N F O R M AT I E
Gemeentenieuws
Oproep historische foto’s
en verhalen rondom
vrijheid en bevrijding
Dit jaar en volgend jaar vieren we dat Nederland
75 jaar geleden is bevrijd. Het lijkt zo vanzelfsprekend,
leven in vrede en vrijheid. Maar dat is het beslist niet.
Om herinneringen en verhalen over de bevrijding van
de Hoeksche Waard niet verloren te laten gaan, vragen
wij uw hulp. Vrijheid doorgeven doen we samen!

Bent u of uw (groot)ouders in het bezit
van beeldmateriaal van de Hoeksche
Waard tijdens de oorlog en dan vooral van
de bevrijding?
Of bent u of kent u iemand met een bijzonder verhaal.
Mail ons dan via communicatie@gemeentehw.nl en
we nemen contact met u op. We willen de foto’s én
verhalen gebruiken om een beeld te geven hoe de
bevrijding van de Hoeksche Waard werd beleefd.

wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering, de eigen
bijdrage voor thuishulp (Wmo/CAK) en thuisverpleging
of bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart of
een indicatie voor intensieve ondersteuning vanuit
Jeugdhulp.
U komt in aanmerking voor de bijdrage in
zorgkosten als u een inkomen heeft tot 130%
van de bijstandsnorm en u geen gebruik maakt
van onze collectieve zorgverzekering, het VGZ
Rotterdampakket.
U kunt een bijdrage in de zorgkosten aanvragen:
• als u geen gebruik maakt van onze collectieve
zorgverzekering;
• als u volledige wettelijk eigen risico van de
zorgverzekering heeft betaald;
• als u een eigen bijdrage voor de Wmo of de Wlz
betaalt;
• als u jeugdhulp met een indicatie ontvangt;
• een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of
passagier heeft.
Wilt u meer informatie of direct een aanvraag
indienen? Kijk op www.gemeentehw.nl.

VGZ Rotterdampakket:
collectieve zorgverzekering
voor alle inwoners van de
Hoeksche Waard
Sinds 1 januari 2019 kunnen alle inwoners van de
Hoeksche Waard gebruik maken van een collectieve
zorgverzekering, het VGZ Rotterdampakket. Deze
zorgverzekering is voor álle inwoners van de Hoeksche
Waard, ongeacht hun inkomen of vermogen. Door
de ruime vergoedingen is de nieuwe zorgverzekering
aantrekkelijk. Want als u ziek bent, wilt u niet voor
onverwacht hoge kosten komen te staan.

Spreekuur in Heinenoord
met dorpswethouder
Op dinsdag 3 december houdt
dorpswethouder Van Waveren
spreekuur van 17.00 tot 19.00
uur in ‘t Hof van Assendelft in
Heinenoord (Hofweg 13).

Inwoners zijn van harte welkom om tijdens
onderstaand inloopspreekuur van gedachten te
wisselen met de wethouder over onderwerpen die hen
bezighouden. Omdat de wethouders het belangrijk
vinden dat het gemeentebestuur bereikbaar moet
zijn voor inwoners, houden zij inloopspreekuren in de
dorpen waarvoor zij dorpswethouder zijn.

Bijdrage zorgkosten ook in
2020
Heeft u een chronische ziekte, een beperking of af
en toe hoge zorgkosten? Dan kunt u ook in 2020 een
bijdrage aanvragen voor uw zorgkosten. Denk aan het

Bijdrage van gemeente voor inwoners met
een laag inkomen
Voor inwoners met een inkomen tot 130% van de
bijstandsnorm betaalt gemeente Hoeksche Waard
€40,- per maand mee aan de premie. Ook is het
wettelijke eigen risico van €385,- meeverzekerd in de
maandelijkse premie.

Stap vóór 31 december over via vgz.nl/
hoekschewaard
Maakt u nog geen gebruik van de collectieve
zorgverzekering bij VGZ, maar u wilt dit wel? Meld u
zich dan vóór 31 december aan via
www.vgz.nl/hoekschewaard.

Meer informatie?
Heeft een vraag over het VGZ Rotterdampakket? Dan
kunt u het volgende doen:
• kijk op www.vgz.nl/hoekschewaard of;
• bel maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur
met VGZ Klantenservice via 0800 - 887 43 66.

Inloopspreekuur op 4 december
Speciaal voor het beantwoorden van vragen over
het VGZ Rotterdampakket, zoals de hoogte van
vergoedingen, de dekking etc. organiseert VGZ een
inloopspreekuur voor inwoners van de Hoeksche
Waard. Dit is op woensdag 4 december tussen 09.00

29 november
2019

en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur in het
gemeentehuis in Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6.

Groot onderhoud
N489: Westmaas en
Mijnsheerenland slecht
bereikbaar tijdens 2
weekendafsluitingen
In de weekenden van 30 november en 7 december
werkt de Provincie Zuid-Holland aan de N489, waardoor
Westmaas en Mijnsheerenland slecht bereikbaar zijn.

2 weekendafsluitingen
De provincie werkt aan de N489 in het weekend van
zaterdag 30 november 7.30 uur tot en met zondag
1 december 17.30 uur. In het weekend van zaterdag
7 december is dat van 7.30 uur tot en met zondag 8
december 17.30 uur.

Bereikbaarheid Westmaas en
Mijnsheerenland
Tijdens de 2 weekenden is de N489 tussen de kruising
Botweg/Smidsweg en de kruising Doesburgerweg/
Raadhuislaan gesloten voor het doorgaande
verkeer. Westmaas is alleen bereikbaar via de N489
vanaf Klaaswaal richting de Smidsweg en de Van
Koetsveldlaan. Mijnsheerenland is alleen bereikbaar
via de N489 vanaf de N217 richting het kruispunt
Doesburgerweg/Raadhuislaan. Nood- en hulpdiensten
kunnen altijd doorrijden.

Omleiding voor fietsers over de N489
Tijdens de 2 weekendafsluitingen is het fietspad langs
de N489 afgesloten. Fietsers gaan met een omleiding
via de Smidsweg, Nieuwstraat, Maasdijk en Maasweg
en andersom. De fietsomleiding staat aangegeven met
gele verkeersborden.

Meer informatie op de website
www.zuid-holland.nl/actueel/verkeersinformatie vindt
u meer informatie over deze afsluiting.

Bouw nieuwe
ontmoetingsplek
Boezem & Co gestart
Op vrijdag 22 november is de start van de bouw
gevierd op het terrein van kinderboerderij De
Boezemvriend en speeltuinvereniging Speelvlucht in
Oud-Beijerland. Volgend jaar staat daar een nieuwe
dierenstal, een nieuwe berging voor de speeltuin en
de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA)
Boezem & Co.

Bij de MFA aan de Boezemsingel kunnen
inwoners elkaar straks ontmoeten
Samen genieten van koffie, thee met wat lekkers,
een cursus volgen of bijpraten bij één van de
verenigingen die er gehuisvest is. Kinderen kunnen
er naar de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang
of buitenspelen bij kinderboerderij De Boezemvriend
of speeltuin Speelvlucht. ‘Ik kijk uit naar de
ingebruikname van het pand volgend jaar en de
levendigheid die hier straks op het terrein is door
alle bezoekers’, vertelt wethouder Piet van Leenen
(Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling).

Het plan
Kinderboerderij De Boezemvriend (in de wijk
Croonenburgh) en het gebied eromheen worden
toekomstbestendig gemaakt, zodat inwoners er nog
jaren plezier van kunnen hebben. Hiervoor wordt
verenigingsgebouw ‘De Boezem’ in de speeltuin
gesloopt. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe
multifunctionele accommodatie (MFA) ‘Boezem
& Co’ en een nieuwe stal op het terrein van de
kinderboerderij. De naam van de nieuwe MFA is
vorig jaar bedacht door Timo Aldus uit groep 8 van
basisschool Keuchenius. Hij won de prijsvraag die
onder 14 scholen was uitgeschreven.

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 aangegeven gebied. U kunt via
de website ook de ‘Over uw buurt’ app downloaden.

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

20-11-2019

Voor het plaatsen van een dakkapel,
Dokter de Vliegerstraat 33 in Heinenoord.

20-11-2019

Wethouder van der Veldenweg 5a in
Numansdorp.
20-11-2019

’s-Gravendeel.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

19-11-2019

Het plaatsen van een opbouw, Hortensia

Puttershoek.

Het wijzigen van de bestemming:

21-11-2019

22-11-2019

22-11-2019

In verband met sinterklaasavond zijn de
gemeentehuizen in Oud-Beijerland en Maasdam en de
servicepunten vanaf 16.00 uur gesloten. Wij zijn dan
telefonisch niet bereikbaar en onze servicepunten zijn
gesloten.

24-11-2019

Het plaatsen van een afdakje boven de

De gemeente is druk bezig met het organiseren
van een veilige en gezellige jaarwisseling voor
alle inwoners van de Hoeksche Waard. Afgelopen
jaarwisseling ging het mis met de vreugdevuren in
Scheveningen en Kijkduin met flinke schade tot gevolg.
Daarom heeft gemeente Hoeksche Waard besloten
dat er alleen nog vreugdevuren georganiseerd mogen
worden als hiervoor een vergunning is aangevraagd en
verstrekt.

Dit houdt in dat de organisator van een
vreugdevuur op tijd een vergunning moet
aanvragen bij de gemeente
Inwoners kunnen het formulier ‘Aanvraag ontheffing
van het verbod om vuur te stoken’, artikel 5:34 van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV), downloaden
op www.gemeentehw.nl. De vergunning kan tot 10
december 2019, 23.59 uur aangevraagd worden via de
website van de gemeente.

Er moet dus ook een vergunning worden
aangevraagd voor het vreugdevuur in
Nieuw-Beijerland
Als de gemeente hiervoor een vergunning verstrekt,
vindt dit traditionele vreugdevuur plaats op een
nieuwe locatie. In overleg met de brandweer en politie
is de parkeerplaats aan de Nijverheidsstraat dit jaar
toegewezen als geschikte locatie voor het organiseren
van het vreugdevuur. Op de oude locatie is er een te
groot risico op schade aan omliggende woningen. Wilt
u het vreugdevuur in Nieuw-Beijerland of in 1 van de
andere dorpen organiseren of heeft u vragen hierover?
Neem dan contact op met gemeente Hoeksche Waard
via telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47.

Puttershoek.
25-11-2019

Het bouwen van een woning, Oud-Heinenoordseweg 10a in Heinenoord.

25-11-2019

Het gewijzigd bouwen op een reeds

25-11-2019

Het isoleren van het dak, Voorstraat 18 in

Oud-Beijerland.
25-11-2019

Het vervangen van de kozijnen, Grasgors
32 in Mijnsheerenland.

25-11-2019

Het verbouwen van een woning,
Dotterbloemstraat 4 in Klaaswaal.

Voor het plaatsen van een airco-unit,
Klaverbladstraat 14 in Klaaswaal.

25-11-2019

Het plaatsen van 2 dakkapellen, Dreef 26A
in Nieuw-Beijerland.

25-11-2019

Voor het plaatsen van een dakopbouw/
vergroten van de woning, Prins

Piershil.
25-11-2019

Voor het aanleggen van een oprit aan de
voorzijde van de woning, Acaciastraat 34 in

10 in Oud-Beijerland.
25-11-2019

Het verbouwen van een woning,
Dotterbloemstraat 4 in Klaaswaal.

voordeur, Singel 13 in Puttershoek.
25-11-2019

Voor het wijzigen van de bestemming
van horeca naar wonen, Dwarsstraat 2 in

in Numansdorp.

verleende vergunning, Donkervoortlaan

Vreugdevuur organiseren?
Vraag op tijd een
vergunning aan!

22-11-2019

Oud-Beijerland.
Het bouwen van een woning, Fortlaan 31

Voor het plaatsen van een tuinoverkapping,
Onder de Molen 1 in ’s-Gravendeel.

opstelplaatsen, Beijersehof 19 in

22-11-2019

Aangepaste openingstijden
op donderdag 5 december

Het plaatsen van twee winkelwagen

Voor het vervangen van de kozijnen,
Asterstraat 18 in Oud-Beijerland.

Schouteneinde 12 in Puttershoek.

Wethouder Van Leenen assisteert de medewerkers van
HW werkt! bij het plaatsen van een houten wand bij de
stal.

Het bouwen van een woning, Fortlaan 19
in Numansdorp.

straat 30 in Oud-Beijerland.
20-11-2019

Voor het wijzigen van de bestemming
van horeca naar wonen, Dwarsstraat 2 in

20-11-2019
Zakelijke inhoud

Voor het bouwen van 24 woningen,
Boezembaan, Boezemhof en Wetering in

20-11-2019

Ontvangen d.d.

Voor het realiseren van een in- en uitrit,

Hendrikstraat 15 in Oud-Beijerland.
25-11-2019

Voor het bouwen van een woning,
Fortlaan 45 in Numansdorp.

25-11-2019

Het installeren van een extern rookafvoer
kanaal langs de zijgevel, Molenstraat 40 in
Strijen.

Besluiten
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.

Beslistermijn verlengen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

22-11-2019

Het realiseren van 12 a
 ppartementen
met bijgebouw - Beetsstraat 7 in
Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid
2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum
wordt daardoor 10-01-2020.

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

19-11-2019

Het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen, Binnenpad 113 in
Oud-Beijerland.

Vervolg

V E R V O L G

20-11-2019

Het slopen van de panden Schouteneinde
56, 58 en 60 in Puttershoek.

22-11-2019

Het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen, Beatrixstraat 32 in
Heinenoord.

25-11-2019

Het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen, Hoekseweg 1 in
Strijen.

25-11-2019

Het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen, Noorddijk 22 in
Zuid-Beijerland.

25-11-2019

Het verbouwen van een bestaande
stalruimte tot crematoriumruimte,
Volgerlandseweg 6 in Numansdorp.

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

22-11-2019

Vergunning voor het innemen van een
standplaats voor de verkoop van friet
en snacks op de maandag van 6 januari
tot en met 21 december 2020 tussen
15.00 uur en 20.00 uur aan ’t Weegje in
’s-Gravendeel.

22-11-2019

maken. Dit doet u door een brief te sturen met
gemotiveerd bezwaarschrift aan het college van B&W,
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Evenementenvergunning voor het houden
van activiteiten rondom het 20-jarig
bestaan van de Heeren van Beijerland en
activiteiten rondom de kerstmarkt van
vrijdag 22 november tot en met zondag
22 december 2019 op het terras van
Marktplein 2 (Heeren van Beijerland) in
Oud-Beijerland.

Verleende DHW
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

26-11-2019

Ontheffing voor het schenken van
zwakhoudende alcohol tijdens tijdens de
Kerstmarkt op het Koninginneplein ter
hoogte van nummer 2 in Oud-Beijerland
op 11 december 2019 tussen 14.00 en
19.00 uur.

Bekendmakingen
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het volgende heeft besloten:
• Verlaging van de snelheid van 50 km per uur naar 30
km per uur, op de Nieuweweg vanaf nummer 32 in
’s-Gravendeel;
• Instellen van eenrichtingsverkeer op de westzijde
van de van Oldenbarneveltstraat in Zuid-Beijerland
op het weggedeelte vanaf nummer 19 tot en met
nummer 59;
• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken ter hoogte van Koninginneweg 25 in
Oud-Beijerland.

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met 1 van deze beslissingen?
U kunt binnen 6 weken na deze publicatie bezwaar

Vastgestelde regeling
tegemoetkoming kosten
kinderopvang
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard heeft op 5 november de volgende regeling
vastgesteld:
• Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang
op grond van sociaal medische indicatie gemeente
Hoeksche Waard 2019.
Bovengenoemde regeling kunt u vinden op de website
www.gemeentehw.nl.
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Mogelijkheid ontheffing
sluitingsuur horeca
ondernemingen
jaarwisseling (artikel 2:30 lid
1 APV)
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft een algemene ontheffing vrijstelling van het
sluitingsuur verleend aan horecaondernemingen
tijdens de jaarwisseling. Een ontheffing van het
sluitingsuur wordt onder voorwaarden verleend en
geldt in de nacht van 31 december 2019 op 1 januari
2020.

Hoe werkt het?
Horecaondernemers in de Hoeksche Waard kunnen
gebruik maken van deze ontheffing als zij zich voor
8 december 2019 melden bij team Vergunningen APV
via het e-mailadres
louise.ohlenschlager@gemeentehw.nl.

Aan de ontheffing worden de volgende
voorwaarden verbonden:
• Er is een portier/beveiliger aanwezig;
• De bereikbaarheidsgegevens van de ondernemer
worden met de melding doorgegeven;
• Na 02.30 uur worden er geen nieuwe bezoekers
meer binnen gelaten;
• Na 05.00 uur wordt de drankverstrekking gestaakt;
• Alle voorschriften verbonden aan de
geldende exploitatievergunning en Drank- en
Horecawetvergunning zijn van toepassing;
• Overlast voor omwonenden moet zoveel mogelijk
worden beperkt;
• In het horecabedrijf mogen niet meer personen
gelijktijdig aanwezig zijn dan in de geldende
gebruiksvergunning is toegestaan;
• Het terrein en de omgeving moeten bereikbaar
blijven voor hulpdiensten. Eventuele hekwerken
moeten door hulpdiensten kunnen worden
verplaatst;
• Aanwijzingen van de toezichthouder van
de gemeente, politie, brandweer en/of
omgevingsdienst moeten direct worden opgevolgd;
• De geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit
Wet Milieubeheer blijven van kracht.

Vragen
Heeft u over deze ontheffing? Neem dan
contact op met team Vergunningen APV via
telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47 of via
e-mail teamvergunningenAPV@gemeentehw.nl.

Team APV Vergunningen is op maandag tot en met
vrijdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur.

Vastgesteld bestemmings
plan ‘Keizersdijk ten zuiden
van nummer 16’
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op
7 november het bestemmingsplan ‘Keizersdijk ten
zuiden van nummer 16’ vast.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is opgesteld om het bouwen
van een woning op een onbebouwd perceel
op de Keizersdijk ten zuiden van nummer 16 in
Strijen mogelijk te maken (sectie S, nummer 546).
In het bestemmingsplan wordt daarnaast de
bedrijfsbestemming van Keizersdijk 14 aangepast aan
het gebruik als erf bij een bestaande woning.

Vastgestelde hogere waarde (Wet
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek bleek dat de geluidsbelasting
op de voorgevel van de nieuw te bouwen woning niet
voldoet aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.
De overschrijding wordt veroorzaakt door het verkeer
op de Keizersdijk. Het college besloot daarom op
1 oktober 2019 om hiervoor een hogere waarde geluid
(54 dB) vast te stellen.

Het ontwerpbestemmingsplan en het
ontwerp besluit hogere waarde geluid
lagen ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit
hogere waarde geluid lagen met alle bijlagen vanaf
8 augustus tot en met 18 september ter inzage. In
deze periode konden zienswijzen worden ingediend.
Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, het
besluit hogere waarde geluid en alle bijlagen kunt u
bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
(onder IMRO-code NL.IMRO.1963.bptzvKeizersdijk16VG01).
Wilt u het bestemmingsplan en/of het besluit hogere
waarde geluid in het gemeentehuis of een servicepunt
inzien? Dan kunt u een afspraak maken met het team
Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 |
088 – 647 36 47.

Beroep indienen tegen bestemmingsplan
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen en het besluit van het
college om een hogere waarde geluid vast te stellen
staat rechtstreeks beroep open bij de Raad van State.
Een beroepschrift kan met ingang van 30 november
2019 tot en met 10 januari 2020 worden ingediend
door een belanghebbende die aantoont dat hij/
zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan en het
ontwerpbesluit hogere waarde geluid in te dienen.
In het beroepschrift moeten in ieder geval de
volgende gegevens vermeld worden:
• 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 kan worden gestuurd 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, kan een belanghebbende
een voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
Wanneer een belanghebbende gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt
de werking van het bestemmingsplan en het besluit
hogere waarde geluid opgeschort totdat op het
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan
of het besluit hogere waarde geluid?
Neem dan contact op met Liesbeth Bos of Sabine
Voskamp via telefoonnumer 14 0186 | 088 – 647 36 47
of via e-mail liesbeth.bos@gemeentehw.nl of
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Kennisgeving ontwerp
beschikking Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
(Z-18-336294)
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Holland maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens
zijn een omgevingsvergunning aan Oliehandel
De Zeeuw B.V. te verlenen. De aanvraag voor de
omgevingsvergunning is ontvangen op 1 juni 2018.
De aanvraag betreft de inrichting gelegen aan de
Strijenseweg 148 in ‘s-Gravendeel.

De volgende activiteit is aangevraagd
• Milieu, veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1
onder e en art. 2.6 Wabo).

Ter inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen van 2 december 2019 tot
en met 13 januari 2020 ter inzage. Wilt u de
ontwerpbeschikking in een gemeentehuis of
servicepunt inzien? Maak dan een afspraak met
een medewerker van het team Omgeving via
telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47.

Zienswijze en adviezen
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met
bijbehorende stukken liggen vanaf 2 december 2019
ter inzage. Dit moet op grond van de Algemene wet
bestuursrecht. Vanaf het moment dat de stukken ter
inzage liggen hebben zowel u als derden 6 weken

de tijd om zienswijzen over de ontwerpbeschikking
in te dienen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht.Hierna
zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen
belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Mondelinge zienswijzen
Voor het naar voren brengen van mondelinge
zienswijzen kunt u contact opnemen met de
behandelend ambtenaar, de heer A. van der Lugt via
telefoonnummer 078 - 770 85 85. Van mondeling
naar voren gebrachte zienswijzen wordt een verslag
gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen
de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Bekendmaking
Wet milieubeheer
Op 31 oktober is een melding ontvangen in het kader
van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. Het gaat
over het oprichten van een groothandel in autobanden
gelegen aan de Industriestraat 11 in Strijen. Deze
melding is geregistreerd onder zaaknummer
Z-19-362323.
Voor vragen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, via 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.

Nieuws uit de gemeenteraad
Oordeelsvormende
raadsvergadering op
3 december

De volledige agenda voor deze vergadering kunt u
vinden op onze website www.gemeenteraadhw.nl
onder Vergaderschema/3 december 2019.

Op dinsdag 3 december om 19.30 uur vindt
er in het gemeentehuis in Oud-Beijerland een
oordeelsvormende vergadering plaats.

U kunt ook gebruik maken van het
inspreekrecht. Wij geven u de volgende
tips:

Het betreft een uitgebreide vergadering met veel
agendapunten. Hieronder een korte selectie uit de
agenda:
• Diverse bestemmingsplannen: Danserweg 1 in
Klaaswaal, Spuifront in Oud-Beijerland, Gorzenweg
6e in Heinenoord, Mookhoek 93 in Strijen, Smitsweg
9 in Klaaswaal (glas voor glas), 1e Kruisweg in OudBeijerland (ruimte voor ruimte) en In ‘t Veldstraat
18 in ’s-Gravendeel;
• Omgevingsvisie Hoeksche Waard;
• Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling
ZHE en ZHZ (met actieplan);
• Diverse (heffings)verordeningen.

Geef duidelijk aan waarover u het woord voert en
eventueel waarom u het ergens mee eens of oneens
bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven
op. Als u ook namens anderen spreekt, vertel dan
wie dit zijn. U kunt dit ondersteunen met een
handtekeningenlijst. Zet uw verhaal op papier,
met vermelding van uw contactgegevens. Stuur
deze informatie tijdig naar de griffie, zodat die de
raadsleden alvast kan informeren.
• Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u zeker dat u
tijdens het spreken niets vergeet;
• Houd uw inbreng kort. U heeft 5 minuten
spreektijd;

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.
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

• Wij verzoeken u geen namen te noemen en op uw
taalgebruik te letten.

U mag niet inspreken over onderwerpen:
• waartegen een bezwaar of beroepsprocedure
openstaat of heeft opengestaan;
• benoemingen, keuzes, voordrachten of
aanbevelingen van personen;
• waartegen een klacht ex artikel 9:1 van de
Algemene wet bestuursrecht (klacht over een
bestuursorgaan of een persoon, werkzaam onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan) kan
of kon worden ingediend.
U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot
3 december 12.00 uur door een mail te sturen
naar griffie@gemeentehw.nl. Voor vragen over
het spreekrecht kunt u ook bellen naar 14 0186 |
088 – 647 36 47.

