I N F O R M AT I E
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.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

20-12-2019

Het realiseren van een schuur, Noord
Kavelsedijk 12 in Strijen.

20-12-2019

Het bouwen van 38 woningen,
Heeren van Rustenburg Sectie D nr. 2402
in Puttershoek.

20-12-2019

Het bouwen van een bedrijfsloods,
De Leeuw 4 in Zuid-Beijerland.

20-12-2019

Het bouwen van een bewaarplaats,
Nieuwendijk 4 in Zuid-Beijerland.

21-12-2019

Het verhogen van de nok aan de

Uitnodiging
Nieuwjaarsontmoeting gemeente Hoeksche Waard
Maandag 6 januari
van 19.00 tot 21.30 uur
Alcazar (Groeneweg 16)
Een moment om elkaar te ontmoeten. Een moment voor een
terugblik, maar vooral om vooruit te kijken!

in Puttershoek
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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
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

20-12-2019

Het realiseren van een B&B, Schenkeldijk 1
in Zuid-Beijerland, wordt met 6 weken
verlengd volgens art. 3.9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor 11-02-2020.

23-12-2019

Nieuw-Beijerland.
23-12-2019

Het plaatsen van een beschoeiing,
Oud Bonaventurasedijk 78 in Strijen.

23-12-2019

Het wijzigen van de bestemming,
Westdijk 2 in Goudswaard.

23-12-2019

6 weken verlengd volgens art. 3.9 lid 2 van

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

20-12-2019

Voor het plaatsen van een dakkapel
in het voordakvlak en een dakkapel
in het achterdakvlak, Dreef 26a in

Het kappen van een boom, Sectie C

Het plaatsen van een veranda op

24-12-2019

Strijense Haven in Strijen.
24-12-2019

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

Voor het bouwen van twee apparte-

Numansdorp.
24-12-2019

Zakelijke inhoud

20-12-2019

Het slopen van 2 schuren, Noord
Kavelsedijk 12 in Strijen.

23-12-2019

Het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen, Aart Reedijkweg 4
in Numansdorp.

27-12-2019

Het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen, Nassaustraat 32 in

Voor het bouwen van 24 eengezins

Numansdorp.

woningen, De Meent Blok C tot en met F
Sectie D nr.1628 in Numansdorp.
24-12-2019

Voor het plaatsen van een beschoeiing,
Paltrokmolen 22 in Numansdorp.

Besluiten
Bezwaar maken

Ontvangen d.d.

menten, De Meent sectie D nr. 1628 in

Het bouwen van een bedrijfspand,
Simon Strevinstraat hoek 19-21 in Strijen.

Ingekomen sloopmeldingen

mentengebouwen van 15 apparte-

Nieuw-Beijerland.
Het plaatsen van een informatiebord,

daardoor 14-02-2020.

Nieuw-Beijerland.

het achtererf, Stadhoudersweg 38 in

24-12-2019

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt

Verleende
omgevingsvergunningen

nr. 4596 in Oud-Beijerland.
23-12-2019

Het bouwen van een loods, Middelsluissedijk OZ 54b Numansdorp, wordt met

achterzijde inclusief kapel over de
gehele breedte, Bernhardstraat 8 in

3 januari
2020

24-12-2019

Voor het kappen van bomen, Raadhuislaan
36a in Mijnsheerenland.

24-12-2019

Voor het mogelijk kappen van 1 boom,
Raadhuislaan 36a in Mijnsheerenland.

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

18-12-2019

Collectevergunning ten behoeve van
Speeltuinvereniging Jeugdland in de
periode van 7 tot en met 13 juni 2020 in
Nieuw-Beijerland.

20-12-2019

Vergunning verleend voor een c ollecte

24-12-2019

Vanwege een aanpassing van het terras

24-12-2019

Vanwege aanpassing van het terras een

ten behoeve van de Roparun team

een gewijzigde Exploitatievergunning voor

gewijzigde Drank- en Horecavergunning

037 van 10 februari 2020 tot en met

café Het Wapen van Strijen op het adres

voor café Het Wapen van Strijen op het

14 februari 2020 in de wijken Poortwijk,

Molenstraat 7 in Strijen.

adres Molenstraat 7 in Strijen.

Croonenburgh, Zinkweg en Zeeheldenwijk
in Oud-Beijerland.
23-12-2019

Vergunning voor het houden van snuffelmarkten op 4 januari, 1 februari, 7 maart,

Verleende DHW
vergunningen/ontheffingen

Verleende vergunningen
voor collectes

4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september,
3 oktober, 7 november en 5 december

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

23-12-2019

2020 aan de Boonsweg 65 in Heinenoord.
23-12-2019

Vanwege aanpassing van het terras een

03-01 t/m

Het wervingsrooster voor goede doelen

Vanwege een aanpassing van het terras

gewijzigde Drank- en Horecavergunning

18-01-2020

kunt u vinden op de website van het CBF

een gewijzigde Exploitatievergunning voor

voor OnS Proeflokaal op het adres

OnS Proeflokaal op het adres Boompjes-

Boompjesstraat 3 in Strijen.

straat 3 in Strijen.
23-12-2019
23-12-2019

Vanwege aanpassing van het terras een

Vanwege een aanpassing van het terras

gewijzigde Drank- en Horecavergunning

een gewijzigde Exploitatievergunning

voor restaurant By Steef op het adres

voor restaurant By Steef op het adres

Boompjesstraat 5 in Strijen.

(www.wervingsrooster.cbf.nl).
13-01 t/m

Campagneteam Huntington in alle kernen

18-01-2020

van de Hoeksche Waard.

Boompjesstraat 5 in Strijen.
23-12-2019
23-12-2019

Vanwege aanpassing in het terras een ge-

Vanwege een aanpassing van het terras

wijzigde Drank- en Horecavergunning voor

een gewijzigde Exploitatievergunning voor

café De Vertraging op het adres Jaagpad 5

café De Vertraging op het adres Jaagpad 5

in Strijen.

in Strijen.

Vervolg

Inzameling kerstbomen
Op woensdag 8 januari kunt u uw kerstboom inleveren op diverse inzamelplaatsen in de Hoeksche Waard.
Hieronder vindt u per dorp de locatie(s) en tijden.
Dorp

locatie

tijden

Goudswaard

Ter hoogte van de parkeerplaats Polderboom

13.30 - 15.45 uur

’s-Gravendeel

Hendrik Hamerstraat/Weegje

13.00 - 15.45 uur

Heinenoord

Brandvijver/Oranjestraat

13.00 - 15.45 uur

Klaaswaal

Dirk Kosterplein bij SSS Klaaswaal

13.30 - 16.00 uur

Maasdam

Kerkplein/Raadhuisstraat

13.00 - 15.45 uur

Mijnsheerenland

E. van Loonstraat/L. van Praetstraat

13.00 - 15.45 uur

Nieuw-Beijerland

Marktplaats Kerkstraat tegenover PLUS

13.30 - 15.45 uur

Numansdorp

Vlielanderstraat, parkeerplaats De Buitensluis

13.30 - 16.00 uur

Oud-Beijerland

Prinses Irenestraat 6, gemeentewerf

13.30 - 15.45 uur

Parkeerplaats hoek Burgemeester De Vries Broekmanlaan en Burgemeester Diepenhorstsingel

13.30 - 15.45 uur

Poortwijk I en II bij de Kreekbrug ter hoogte van de Van Edenstraat

13.30 - 15.45 uur

Van Ostadestraat 13 (dependance)

13.30 - 15.45 uur

Zoomwijckstraat (parkeerplaats Aldi)

13.30 - 15.45 uur

Koopmanstraat (ter hoogte van de haven)

13.30 - 15.45 uur

Piershil

Voorstraat ter hoogte van de pinautomaat

13.30 - 15.45 uur

Puttershoek

Oranjeplein/Maximaplein

13.00 - 15.45 uur

Strijen

Terrein Het Molenschaer, Boskade 2

13.15 - 16.00 uur

Binnensingel, ter hoogte van de glasbak

13.15 - 13.45 uur

Land van Essche II, bij brug Getrudishof

13.45 - 16.00 uur

Stockholmplein

15.00 - 15.15 uur

Cillaarshoek, vlakbij De Rank

13.15 - 13.30 uur

Mookhoek, aan de Kreekstraat

13.45 - 14.00 uur

Strijensas, op het kerkplein

14.15 - 14.30 uur

Westmaas

Kerkplein/Breestraat

13.00 - 15.45 uur

Zuid-Beijerland

Ridder van Dorplaan ter hoogte van de parkeerplaats ZBVH

13.30 - 15.45 uur

Let op: in het buurtschap Nieuwendijk kunnen helaas
geen kerstbomen worden ingeleverd. Het aanbod
was te klein. Wij bieden daarom de inwoners van de
Nieuwendijk de mogelijkheid om op 8 januari tussen
13.30 en 15.45 uur hun boom in te leveren bij de
gemeentewerf in Piershil, Steegjesdijk 3.

Per ingeleverde kerstboom krijgt u € 0,50
Wij vragen u vriendelijk de kerstboom zonder houten
kruis of plastic pot in te leveren.

Grote partijen kerstbomen
Jaarlijks zijn er kinderen en volwassenen die grote
partijen kerstbomen verzamelen. Houdt u er rekening
mee dat ook deze partijen door uzelf naar een van de
bovenstaande locaties gebracht moeten worden.
Heeft u minimaal 25 kerstbomen verzameld? Neem
dan vóór 10 januari contact op met de Buitendienst via
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 47. U kunt dan
een afspraak maken om de bomen op te laten halen.
Voorwaarde is wel dat de locatie vrij toegankelijk is
voor onze vrachtwagen.

Let op: geen inzameling vuurwerk
U kunt bij ons geen zakken met vuurwerkafval
inleveren. Hiermee willen we voorkomen dat kinderen
in hun ‘verzamelwoede’ in contact komen met
vuurwerk dat niet ontploft is en dat alsnog aansteken
(met alle nare gevolgen van dien). Wij vragen u daarom
dringend om zelf uw eigen vuurwerkresten op te
ruimen. Vanaf 2 januari ruimen wij de achtergebleven
vuurwerkresten op.

V E R V O L G
Vastgestelde verordeningen
De raad van gemeente Hoeksche Waard heeft op
17 december de volgende heffingsverordeningen
vastgesteld:
• Verordening Afvalstoffenheffing 2020

•
•
•
•
•
•
•

Legesverordening 2020
Verordening Precariobelasting 2020
Verordening Dagtoeristenbelasting 2020
Verordening Watertoeristenbelasting 2020
Verordening Toeristenbelasting 2020
Verordening Hondenbelasting 2020
Verordening Kwijtschelding 2020

• Verordening OZB 2020
• Verordening RZB 2020
• Verordening Reclamebelasting 2020
De rechtsgeldige publicaties van de hierboven
genoemde verordeningen kunt u raadplegen via de
website www.officielebekendmakingen.nl.

Nieuws uit de gemeenteraad
Op dinsdag 7 januari om 19.30 uur vindt er in de
burgerzaal in het gemeentehuis in Oud-Beijerland een
beeldvormende bijeenkomst plaats.

Oordeelsvormende
vergadering 14 januari
Dinsdag 14 januari om 19.30 uur vindt er in de
raadzaal in het gemeentehuis in Oud-Beijerland een
oordeelsvormende vergadering plaats.

De agendapunten voor deze vergadering:
•
•
•
•

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Spreekrecht burgers
Bespreken raadsinformatiebrieven
- raadsinformatiebrief verkiezingsborden
-	raadinformatiebrief RAD en gemeente
Goeree-Overflakkee
-	raadsinformatiebrief arbeidsmarktprognose
2025-2030 zorgsector HW
• Bestemmingsplan Wilhelminastraat 22-24 te
Mijnsheerenland
• Bestemmingsplan Oranjeweg 65 te Zuid-Beijerland

• Zienswijze op de afschaffing financiële solidariteit
jeugdhulp en afbouwregeling
• Aanpassen en harmoniseren Wmo-verordening
• Rapport Gebiedsmarketing
• Algemene subsidieverordening en
subsidiebeleidskader
• Nota kostenverhaal 2020 HW
• Verkoop aandelen Eneco definitief besluit
• Sluiting
Op www.gemeenteraadhw.nl > Vergaderschema >
14 januari 2020 kunt u de voorstellen lezen.

U kunt ook gebruik maken van het
inspreekrecht. Wij geven u de volgende
tips:
• 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. Desnoods kunt u dit ondersteunen met een
handtekeningenlijst.
• Zet uw verhaal op papier, met vermelding van
uw contactgegevens. Stuur deze informatie tijdig

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

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.
• 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 voor het spreekrecht tot 14 januari
12.00 uur aanmelden 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.

