
Gemeentenieuws

Mening ondernemers en 
agrariërs gevraagd 
Wij werken aan een optimaal 
ondernemersklimaat. Om tot een 
eigentijds, efficiënt en betrouwbaar 
loket te komen, is de mening van 
ondernemers en agrariërs ontzettend 
belangrijk. Met een enquête onder alle 
ondernemers en agrariërs in de Hoeksche 
Waard onderzoeken we daarom welke behoeften en/
of wensen er zijn op het gebied van dienstverlening. 
Wat zijn uw ervaringen tot nu toe? Wat kunnen wij 
verbeteren? Uw reactie behandelen wij vertrouwelijk 
en anoniem. De resultaten stellen ons in staat om in 
te spelen op wat écht nodig is voor ondernemend 
Hoeksche Waard. Laat uw stem horen!

Het invullen van de online vragenlijst
De link naar de online vragenlijst is: www.hetpon.nl/
ondernemer-hoekschewaard. Vul deze link in op de 
adresbalk van uw internetbrowser. Gebruik de link 
niet als zoekopdracht bij bijvoorbeeld Google of een 
andere zoekmachine. Wilt u de vragenlijst uiterlijk 
vrijdag 28 februari invullen? 

Vult u de vragenlijst liever in op papier?
Vraag dan een exemplaar op bij team Klantinformatie 
via telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 47 of via 
e-mail klantinformatie@gemeentehw.nl.

Activiteiten viering en 
herdenking 75 jaar vrijheid

Dit 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. In deze 
gemeenterubriek houden we u regelmatig op de 
hoogte van initiatieven en activiteiten rondom dit 
thema. Bent u geïnteresseerd wat er allemaal  
in de Hoeksche Waard wordt georganiseerd? Dan 
raden wij u aan om ook de website  
www.beleefhoekschewaard.nl en facebook.com/
dehoekschewaard te volgen.

Oproep: stuur een gedicht of verhaal in 
Vanuit de werkgroep 75 jaar Vrijheid in de Hoeksche 
Waard is het initiatief ontstaan een gedichten- en 
verhalenwedstrijd te organiseren. Een mooie manier 
om te beseffen dat we samen verantwoordelijk zijn om 
vrijheid door te geven. Met de zin “Kom vanavond met 
verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze 
honderd malen alle malen zal ik wenen” uit het gedicht 
‘Vrede’ van Leo Vromans als de inspiratiebron, roepen 
we inwoners van de Hoeksche Waard op om het thema 
‘Vrijheid’ te verwerken in een gedicht of een verhaal. 

Voor de mooiste verhalen en gedichten is 
er een prijs 
Ook komen de winnende verhalen en gedichten in de 
Vrijheidskrant Hoeksche Waard. Er is een prijs voor 
de leeftijdsgroep tot 21 jaar en vanaf 21 jaar. Het 
beoordelen van verhalen en gedichten is eerlijk en 
onbevooroordeeld. De gedichten worden anoniem 
beoordeeld. Daarnaast bieden de Oranjeverenigingen 
ruimte om de verhalen en gedichten voor te lezen op 
4 mei en 5 mei.

Schrijf je mee? 
Schrijf een gedicht of verhaal in het Nederlands 
van maximaal 300 woorden. Stuur je gedicht of 
verhaal vóór zaterdag 1 maart naar 5mei@dok-c.net. 
Vermeld daarbij je: 
• naam en woonplaats 
• e-mailadres
• telefoonnummer 
• leeftijd 
De prijsuitreiking vindt plaats in het gemeentehuis in 
Maasdam.

Inloopavond ontwerp 
nieuwbouwplan Arent 
van Lierstraat en Prins 
Bernhardlaan Puttershoek

Op woensdag 12 februari is er een inloopavond 
over het ontwerp nieuwbouwplan voor de 
locatie tussen de Arent van Lierstraat en Prins 
Bernhardlaan in Puttershoek. Omwonenden en 
andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd 
en kunnen vrij binnenlopen. De bijeenkomst is van 
19.30 tot 21.00 uur in Cultureel Centrum De Drie 
Lelies, Narvikstraat 1 in Puttershoek. 

Welke stukken zijn er beschikbaar?
Op dit moment zijn uitsluitend de tekeningen van het 
ontwerp nieuwbouwplan beschikbaar.
Dit houdt in dat er nog geen gevelaanzichten, 
plattegronden of gegevens over de verkoop 
beschikbaar zijn. De wettelijke procedures moeten nog 
starten.

Over welke locatie gaat het precies?
Op de locatie Prins Bernhardlaan 1 is nu het bedrijf 
Inter Boat Marinas b.v. gevestigd. De eigenaar van dit 
bedrijf wil verhuizen. Voor de huidige locatie is het 
nieuwbouwplan tussen de Arent van Lierstraat en de 
Prins Bernhardlaan opgesteld.

Wie zijn er aanwezig?
Tijdens de inloopavond zijn een vertegenwoordiger 
van de eigenaar van de locatie, de architect van het 
ontwerp nieuwbouwplan en medewerkers van de 
gemeente aanwezig.

Het verloop van de inloopavond
Tijdens de inloopavond kunt u het ontwerp 
nieuwbouwplan bekijken. Vanzelfsprekend kunt u 
vragen stellen en zijn wij benieuwd naar uw reactie.

Terugblik op 
vervolgbijeenkomst 
Klaaswaal centraal van 
donderdag 23 januari 

Donderdag 23 januari kwam een groep van 40 
betrokken inwoners bij elkaar in obs De Blieken voor 
een vervolg op de dorpsbijeenkomst ‘Klaaswaal 
centraal’ van woensdag 13 november. Onder hen ook 
een grote groep belanghebbenden van de randweg 
Klaaswaal. Na een gezamenlijke aftrap ging men in 4 
groepen uit elkaar. Elke groep besprak een thema. 

Deze thema’s kwamen naar voren uit de 
bijeenkomst van 13 november: 
• Randweg
• Verenigingsleven en Ontmoeten
• Openbare ruimte en Verkeer
• Wonen en Voorzieningen

Er werden goede gesprekken gevoerd. Ook werden 
onderling e-mailadressen en telefoonnummers 
uitgewisseld en diverse vervolgacties afgesproken. 
Op www.gemeentehw.nl / Actueel / Nieuws vindt 
u een uitwerking van wat er tijdens deze avond is 
besproken en welke afspraken zijn gemaakt.

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. 
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Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

29-01-2020 Het realiseren van een woning in het be-

staande pand en het wijzigen van de gevel, 

Buitenhavenstraat 5 in Oud-Beijerland.

30-01-2020 Het realiseren van een tweede uitweg 

naast de bestaande garage, Spuivelden 2 in 

Heinenoord.

30-01-2020 Het transformeren van een bestaand 

winkelpand naar 3 appartementen, 

Burgemeester de Zeeuwstraat 20 in 

Numansdorp.

30-01-2020 Het vervangen van de garagedeur naar een 

kozijn, Binnenpad 199 in Oud-Beijerland.

30-01-2020 Het wijzigen van de voorgevel, Pieter 

Repelaerstraat 59 in Puttershoek.

30-01-2020 Werkzaamheden verrichten aan 

de gasleidingen, sectie E nr. 277 in 

Mijnsheerenland.

31-01-2020 Het aanleggen van een paardenrijbak 

en paddock - Buijensweg 1c in 

Mijnsheerenland.

31-01-2020 Het plaatsen van een aanbouw, van 

Treslongstraat 18 in Nieuw-Beijerland.

01-02-2020 Het plaatsen van een dakkapel aan de  

voor- en achterzijde van de woning, Wiardi 

Beckmanhof 10 in Heinenoord.

01-02-2020 Het plaatsen van een opbouw, Bachlaan 59 

in Oud-Beijerland.

02-02-2020 Het aanleggen van een vluchtroute, 

Dorpsstraat 26 in Heinenoord.

03-02-2020 Het bouwen van een bewaring, Westdijk 50 

in Heinenoord.

03-02-2020 Het plaatsen van 2 dakkapellen en het 

plaatsen van zonnepanelen, 

Wiardi Beckmanhof 10 in Heinenoord.

03-02-2020 Het verlagen van de stoeprand, Nassaulaan 

56 in Puttershoek.

04-02-2020 Parkeerplaats eigen terrein, Spuihof 23 in 

’s-Gravendeel.

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.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

28-01-2020 Het realiseren van een B&B, Schenkeldijk 1 

in Zuid-Beijerland.

31-01-2020 Het plaatsen van een luifel aan de voorzijde 

van de woningen, Schoolstraat 10 en 12 in 

Strijen.

31-01-2020 Het bouwen van een wooneenheid, 

 Ambachtsheerenlaan 3b in Numansdorp.

04-02-2020 Het plaatsen van ondersteunende 

 rasterwerken aan de gevel, Irenelaan 3 in 

Zuid-Beijerland.

04-02-2020 Het aanleggen van een dubbele inrit rechts 

van de woning, Kievitstraat 7 in Piershil.

Beslistermijn verlengen

Datum  

verlenging

Zakelijke inhoud

29-01-2020 Het bouwen van een woning, Damgaarde in 

Nieuw-Beijerland. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 

van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 18-03-2020.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

29-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, Groote Ruyghte 10 

in Oud-Beijerland.

29-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, Oude Klemsedijk 1 b 

in Strijen.

30-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, Nieuwendijk 4 in 

Zuid-Beijerland.

30-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, Pauwstraat 29 in 

Numansdorp.

30-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, Sleutelbloemstraat 

19 in Klaaswaal.

01-02-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, Lijsterbesstraat 15 in 

Zuid-Beijerland.

03-02-2020 Het slopen van een oude woning, Zinkweg 

267 in Oud-Beijerland.

03-02-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, van der Waalstraat 

25 in Mijnsheerenland.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

27-01-2020 Exploitatievergunning voor Café De 

 Herberg, Hendrik Hamerstraat 93 in 

’s-Gravendeel.

30-01-2020 Exploitatievergunning voor restaurant Lust 

Wijn & Spijs, Voorstraat 15 in Numansdorp.

31-01-2020 Exploitatievergunning voor Eeterij Harbour, 

Havendam 10 in Oud-Beijerland.

31-01-2020 Vergunning voor het organiseren van 

een kinderconcert op vrijdag 14 februari 

van 16.30 tot 20.00 uur in Sportzaal De 

 Bongerd in Klaaswaal.

03-02-2020 Ontheffing sluitingstijd voor Café de 

 Herberg, Hendrik Hamerstraat 93 in  

’s-Gravendeel.

03-02-2020 Vergunning voor het organiseren van een 

aqua gala op 17 april ter hoogte van de 

Oosthavenzijde in Puttershoek.

04-02-2020 Vergunning voor het organiseren van een 

schoolverkoop van de Petrus Datheen-

school op 28 maart van 10.00 tot 14.30 uur, 

Wilgenlaan 15 in Puttershoek. 

04-02-2020 Vergunning voor het organiseren van een 

rommelmarkt ten behoeve van de Scouting 

Driestromengroep op 18 april van 10.00 tot 

15.00 uur, parkeerplaats van de gemeente-

haven in Numansdorp. 

04-02-2020 Vergunning voor het organiseren van een 

schuurfeest Agrihut op 15 februari van 

16.00 tot 22.30 uur, Boomdijk 1 in  

’s-Gravendeel. 

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

27-01-2020 Aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspel-

automaten voor Café De Herberg, Hendrik 

Hamerstraat 93 in ’s-Gravendeel.

03-02-2020 Loterijvergunning t.b.v. muziekvereniging 

T.A.V.E.N.U waarvan de trekking plaatsvindt 

op 11 juli tijdens het zomeravondconcert, 

Zweedsestraat 11A in ’s-Gravendeel.

04-02-2020 Loterijvergunning voor Stichting World 

Servants op 16 mei in de speeltuin in 

Puttershoek. 

Verleende DHW 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

27-01-2020 Drank- en horecawetvergunning voor Café 

de Herberg, Hendrik Hamerstraat 93 in  

‘s-Gravendeel.

30-01-2020 Drank- en horecawetvergunning voor 

restaurant Lust Wijn & Spijs, Voorstraat 15 

in Numansdorp.

04-02-2020 Ontheffing artikel 35 van de Drank- en 

Horecawet tijdens het schuurfeest, 

Boomdijk 1 in ’s-Gravendeel. 

Verleende vergunningen 
voor collectes

Datum collecte Naam organisatie

10-02 t/m  

15-02-2020

Het wervingsrooster voor goede doelen 

kunt u vinden op de website van het CBF 

www.wervingsrooster.cbf.nl

10-02 t/m  

15-02-2020

Stichting Roparun in Zuid-Beijerland, 

Nieuw-Beijerland, Goudswaard en 

 Piershil.

10-02 t/m  

15-02-2020

Roparun team 037 in Oud-Beijerland.

Uitschrijving persoon

Het college van B&W maakt bekend, dat na onderzoek 
is gebleken dat onderstaande persoon niet meer 
woont op het adres waar hij/zij in de basisregistratie 
personen staat ingeschreven. Het college heeft 
besloten deze persoon uit te schrijven uit de 
Basisregistratie Personen van gemeente Hoeksche 
Waard en te registreren in de landelijke Registratie 
Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres.

Vervolg



Besluit d.d. Zakelijke inhoud

10-01-2020 M. Tayebi. Uitgeschreven conform art. 2.22 

en 2.60 Wet BRP.

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit 
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u 
binnen 6 weken na deze publicatie bezwaar maken. 
Dit doet u door een brief te sturen aan het college van 
B&W, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de 
volgende gegevens vermelden: 
• uw naam en adres; 
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening); 
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

is gericht; 
• de reden van bezwaar; 
• een ondertekening met naam en handtekening. 
Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens 
uw telefoonnummer en e-mailadres. Aan het 
behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten 
verbonden.

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het 
besluit niet uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk 
geen schorsende werking. Dat betekent dat het 
besluit nu al geldt. Wilt u het besluit vanwege de 
spoedeisendheid laten uitstellen, dan kunt u een 
zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ vragen. Het 
verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: De 
voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam. 

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij 
genoemde rechtbank via  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd 
als er ook bezwaar is ingediend. Voor de behandeling 
van het verzoek om voorlopige voorziening brengt de 
rechtbank kosten (griffierecht) in rekening.

Vastgestelde verordeningen

Het college van B&W heeft op 28 januari de volgende 
verordeningen vastgesteld:

• Algemene subsidieverordening gemeente 
Hoeksche Waard; 

• Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Hoeksche Waard 2020, inwerkingtreding 
15-02-2020.

Bovengenoemde verordeningen zijn te raadplegen 
via de website www.gemeentehw.nl. Op  
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie. 

Vastgestelde regelingen/
besluiten
De werkgeverscommissie en de raad hebben de 
volgende regelingen/besluiten vastgesteld:

• Mandaatbesluit griffiepersoneel  
(op 24 januari 2019)

• Instructie voor de griffier Hoeksche Waard  
(8 januari 2019)

Bovengenoemde regelingen/besluiten zijn te 
raadplegen via de website www.gemeentehw.nl. 
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Kennisgeving beschikking, 
wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, 
uitgebreide procedure 
(Z-18-336294)
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat zij, in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, heeft 
besloten 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 beschikking en andere ter zake zijnde stukken 
liggen van 10 februari tot en met 24 maart ter inzage. 
Wilt u de beschikking in een servicepunt inzien? 
Maak dan een afspraak met een medewerker van 
het team Omgeving via telefoonnummer 14 0186 | 
088 - 647 37 77.

Beroepschrift indienen
De aanvrager en belanghebbenden, die 
zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de 
ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen 
tegen deze beschikking op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen 
6 weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. 
Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team 
B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van:
• een handtekening; 
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht en de gronden van het beroep. 

Voor de behandeling van het beroep wordt door de 
rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde 
rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is 
een elektronische (DigiD of eHerkenning) nodig. Op 
de genoemde website staan de precieze voorwaarden 
vermeld.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de termijn 
voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. 
Het indienen van een beroepschrift houdt de werking 
van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend 
belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan 
een belanghebbende, die een beroepschrift heeft 
ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige 
voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de 
behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan 
griffierecht geheven.

U kunt digitaal een verzoek om voorlopige voorziening 
instellen bij genoemde rechtbank via de website 
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-
de-rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is een 
elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) 
nodig. Op de genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
Op 20 januari zijn de volgende meldingen ontvangen 
in het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 

• Veranderen van de inrichting, van een 
beleggingsmaatschappij, aan de Havenkade 2 in 
Numansdorp. De wijziging betreft het plaatsen van 
2 kooien ten behoeve van de opslag van 80 propaan 
gasflessen van 6 kg. De kooien worden ruim 10 
meter van overige bebouwing etc. geplaatst. Deze 
melding is afgehandeld onder zaaknummer  
Z-20-366264.

• Veranderen van de inrichting aan de Noord 
Kavelsedijk 12 in Strijen. De verandering betreft het 
slopen van 2 schuren en het herbouwen van 1 grote 
schuur ten behoeve van opslag. Deze melding is 
geregistreerd onder zaaknummer Z-20-366246.

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.

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

Contactgegevens en openingstijden

V E R V O L G


