
Gemeentenieuws

Denk mee over de  
Regionale Energiestrategie 
(RES) Hoeksche Waard!
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de thema’s 
elektriciteit en het realiseren van een aardgasvrije 
gebouwde omgeving regionaal uitgewerkt en 
gerealiseerd moeten worden. Daarom zijn er 
30 energieregio’s gevormd. De Hoeksche Waard is 
1 van deze regio’s. Elke regio heeft nu de gelegenheid 
om zelf vorm te geven aan de energietransitie in de 
RES. 

De doelstellingen 
Nederland heeft in het Klimaatakkoord haar 
doelstellingen bepaald: 
• Vóór 2030 49% CO2-emissiereductie vergeleken 

met 1990; 
• Vóór 2050 minimaal 95% CO2-emissiereductie 

vergeleken met 1990.

*  Emissiereductie = Het verminderen van de uitstoot van 
stoffen die een (mogelijk) schadelijk effect op het milieu 
hebben.

Daarnaast heeft gemeente Hoeksche Waard 
in de Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020 
de doelstelling opgenomen om in 2040 een 
energieneutrale Hoeksche Waard te zijn.

Kom naar de bijeenkomsten en denk mee!
Woont of werkt u in de Hoeksche Waard of bent u 
op een andere manier betrokken bij het eiland? Dan 
wilt u ongetwijfeld meer weten over wat de RES 
Hoeksche Waard inhoudt, wat de opgave is en hoe de 
(RES)regio Hoeksche Waard invulling gaat geven aan 
duurzame energieopwekking en het realiseren van een 
aardgasvrije gebouwde omgeving. Wilt u meedenken? 

Kom dan naar de meedenkbijeenkomsten die de (RES)
regio Hoeksche Waard organiseert.

De eerstvolgende meedenkbijeenkomst is 
op dinsdag 21 januari 
Tijdens deze tweede meedenkbijeenkomst bent u van 
harte welkom van 19.30 tot 22.00 uur in de burgerzaal 
van het gemeentehuis in Oud-Beijerland (W. van  
Vlietstraat 6). De derde regionale meedenk-
bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 maart. 
Op dinsdag 10 december vond de regionale 
startbijeenkomst plaats. Kijk voor het verslag van deze 
bijeenkomst op www.gemeentehw.nl/res. 

Meer informatie en aanmelden
Op www.gemeentehw.nl/res vindt u inhoudelijke 
informatie over de meedenkbijeenkomsten. U kunt 
zich tot en met woensdag 15 januari aanmelden door 
een e-mail te sturen naar reshw@gemeentehw.nl.

Gevonden voorwerpen
Heeft u iets verloren? Misschien heeft iemand anders 
het al gevonden. In december zijn de volgende 
voorwerpen bij ons afgegeven:

Voorwerp met 

registratienummer

Plaats gevonden

Tas - 19218262 Oud-Beijerland, Witsenstraat

Draagzak baby - 19218283 Oud-Beijerland, 

 Rembrandtstraat 

Kentekenplaat - 19218322 Strijen, Trambaan

Glideboard - 19218363 Oud-Beijerland, Kreekbrug

Waveboard - 19218521 Oud-Beijerland, Boerderijweg 

Sportschoen - 19218534 Puttershoek, Hazelaarstraat

Damesfiets - 19219114 Oud-Beijerland, Sportlaan

Damesfiets - 19219127 Oud-Beijerland, Kloosring

Damesfiets - 19219587 Puttershoek, Oranjelaan

iPhone - 19219774 Oud-Beijerland, Brahmstraat 

Damesfiets - 19220808 Nieuw-Beijerland, Doelweijk

Shawl - 19221420 Oud-Beijerland, 

Koninginneweg

Laarzen - 19222549 Oud-Beijerland, Spui

Haarspeld - 19224269 Oud-Beijerland, 

W. van Vlietstraat 

Damesfiets - 19224359 Oud-Beijerland, Maseratilaan

Tasje met sportschoenen - 

19224372

Oud-Beijerland, Sportlaan/

Croonenburgh 

Telefoon - 19225562 Oud-Beijerland, 

Beneden Oostdijk 

Damesfiets - 19226208 Puttershoek, Oranjeplein

Damesfiets - 19226358 Heinenoord, Oosteinde 

In ear-oordopjes - 19226395 Numansdorp, Schuringsedijk

Handschoenen - 19226412 Heinenoord, Buitenpolderpad

Portemonnee - 19226855 Oud-Beijerland, Molendijk

Herenfiets - 19226878 Oud-Beijerland, Pr. Irenestraat 

Kijk voor alle gevonden voorwerpen die bij ons zijn 
afgegeven ook op  
www.gemeentehw.nl/gevondenvoorwerpen. Heeft u 
een voorwerp gevonden? Dan kunt u deze ook op deze 
webpagina aangeven. 

I N F O R M A T I E 10 januari
2020

 Servicepunten
 Uw gemeente dichtbij

Hier vindt u de servicepunten in de Hoeksche Waard
In 6 dorpen zijn servicepunten ingericht waar u terecht kunt met al uw vragen of verzoeken.
Zo is uw gemeente nog steeds dichtbij.

 Maasdam  Numansdorp  Oud-Beijerland
 Gemeentehuis  De Buitensluis  Gemeentehuis
 Sportlaan 22  Bernhardstraat 25  W. van Vlietstraat 6

 Piershil  ’s-Gravendeel  Strijen
 Heemzicht  Dienstencentrum ’t Weegje  Streona
 Voorstraat 26  Weegje 1  Stockholmplein 6

Kijk voor de actuele openingstijden van de servicepunten op www.gemeentehw.nl.

Maak altijd een afspraak
Om u goed en snel van dienst te zijn, werkt gemeente Hoeksche Waard op afspraak. Een afspraak maakt u 
eenvoudig via www.gemeentehw.nl of telefonisch via 14 0186. U kunt ook veel online regelen via de website.

Als inwoner van gemeente Hoeksche Waard bent u bij elk servicepunt van harte welkom, ongeacht uw 
woonplaats. Wij blijven evalueren of de openingstijden van onze servicepunten aansluiten bij uw behoefte.

Er staat weer een 
nieuwe vacature op 
werkenbijdehw.nl!

•  Specialist Groenbeheer 
(36 uur)



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 * Rectificatie * Het bouwen van een 

bedrijfs loods moet zijn: Thomas Edison-

straat naast 10 in Zuid-Beijerland.

24-12-2019 * Rectificatie * Het bouwen van een 

bedrijfs pand, Simon Stevinstraat hoek  

19-21 in Strijen moet zijn: Simon Stevin-

straat 23 in Strijen.

30-12-2019 Het gedeeltelijk afsluiten van de garage, 

Muzieklaan 2-32 in Oud-Beijerland.

30-12-2019 Het bouwen van een wooneenheid, Am-

bachtsheerenlaan 3b in Nieuw-Beijerland.

30-12-2019 Het bouwen van een stenen schuur 

en het plaatsen van een schutting, 

 Zilvermeeuw 64 in Nieuw-Beijerland.

31-12-2019 Het tijdelijk plaatsen van herinnerings-

borden uit de Tweede Wereldoorlog, 

diverse locaties in Westmaas.

01-01-2020 Het vervangen van de garagedeuren 

voor een vast kozijn, Valeriaan 81 in 

 Puttershoek.

02-01-2020 Het verwijderen van een draagmuur, 

 Wiekenkruis 19 in Puttershoek.

03-01-2020 Het aanleggen van een dubbele inrit 

rechts van de woning, Kievitstraat 7 in 

Piershil.

04-01-2020 Het uitbreiden van de woning, van 

 Egmondstraat 47 in Nieuw-Beijerland.

06-01-2020 Het kappen van een boom, Essenhof in 

Puttershoek.

06-01-2020 Het verplanten van een boom, Wouter van 

den Walestraat 2 in Heinenoord.

07-01-2020 Het bouwen van een woning, Koninginne-

weg sectie K nr. 13 in Zuid-Beijerland.

07-01-2020 Het aanleggen van een tijdelijke bouwweg 

Nieuw-Beijerland Zuid, nabij Dorpsgaard in 

Nieuw-Beijerland.

07-01-2020 Het tijdelijk demonteren en terugplaatsen 

van de fietsenstalling, nabij Molendijk en 

de rijksweg in Numansdorp.

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

27-12-2019 Voor het uitbreiden van de woning, 

 Frenkelerf 4 in Oud-Beijerland.

30-12-2019 Voor het maken van een doorgang tussen 

Havendam 5 en 7, Havendam 5 in  

Oud-Beijerland.

06-01-2020 Voor het oprichten van een B&B, 

 Nieuweweg 20 in ’s-Gravendeel.

Beslistermijn verlengen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

30-12-2019 Het uitbreiden van een bedrijfsloods, 

Handelstraat 5 in Nieuw-Beijerland, wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3.9 lid 

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum 

wordt daardoor 14-02-2020.

30-12-2019 Het bouwen van een woonhuis, Damgaar-

de kavel 25 in Nieuw-Beijerland, wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3.9 lid 

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum 

wordt daardoor 12-02-2020.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

30-12-2019 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, De Roolaan 20 

in Westmaas.

30-12-2019 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, Wolweversweg 24 

in Oud-Beijerland.

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

houdende materialen, Burgemeester 

Hammerbaan 7 in Oud-Beijerland.

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

houdende materialen, Dotterbloemstraat 

1 in Klaaswaal.

06-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, Breitnerstraat 20 in 

Oud-Beijerland.

07-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, Bloemaertstraat 1 

in Oud-Beijerland.

07-01-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, Kortenaerstraat 11 

in Oud-Beijerland.

Toekenning straatnamen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

07-01-2020 ‘Waterviolier’ in ’s-Gravendeel.

07-01-2020 ‘Waterkers’ in ’s-Gravendeel.

07-01-2020 ‘Waterlelie’ in ’s-Gravendeel.

07-01-2020 ‘Fonteinkruid’ in ’s-Gravendeel.

07-01-2020 ‘Smalspoor’ in Nieuw-Beijerland.

07-01-2020 ‘Damgaarde’ in Nieuw-Beijeland.

07-01-2020 ‘Sproeipad’ in Nieuw-Beijerland.

07-01-2020 ‘Damakkers’ in Nieuw-Beijerland.

07-01-2020 ‘Griendweg’ in Nieuw-Beijerland.

07-01-2020 ‘Elzenlaantje’ in Nieuw-Beijerland.

07-01-2020 ‘Perengaard’ in Nieuw-Beijerland.

07-01-2020 ‘Appelgaard’ in Nieuw-Beijerland.

07-01-2020 ‘Ommegang’ in Nieuw-Beijerland.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

02-01-2020 Evenementenvergunning voor de Kermis 

Puttershoek op 14, 15 en 16 mei op 

het parkeerterrein aan de Oranjelaan in 

 Puttershoek. 

06-01-2020 Vergunning voor collecte voor een huis-

aan-huisverkoop van voorjaarsstukjes 

gedurende de periode van 30 maart 

tot en met 3 april t.b.v. Roparun Team 

177. De huis-aan-huisverkoop vindt 

plaats in ’s-Gravendeel, Maasdam, 

 Mijnsheerenland, Heinenoord, 

 Schenkeldijk, Westmaas en Puttershoek. 

Verleende vergunningen 
voor collectes

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

13-01 t/m  

18-01-2020

Het wervingsrooster voor goede doelen 

kunt u vinden op de website van het CBF 

www.wervingsrooster.cbf.nl.

13-01 t/m  

18-01-2020

Campagneteam Huntington in alle dorpen 

van de Hoeksche Waard.

Vervolg



Uitschrijving personen
Het college van B&W maakt bekend, dat na onderzoek 
is gebleken dat onderstaande personen niet meer 
wonen op het adres waar zij in de basisregistratie 
personen staan ingeschreven. Het college heeft 
besloten deze personen 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.

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

30-09-2019 A. Siemaszko. Uitgeschreven conform  

art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

30-09-2019 J. Zmuda. Uitgeschreven conform art. 2.22 

en 2.60 Wet BRP.

30-09-2019 T.R.J. Feddes. Uitgeschreven conform  

art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

08-10-2019 R. Plug. Uitgeschreven conform art. 2.22 

en 2.60 Wet BRP.

27-12-2019 A.M. Węgłowski. Uitgeschreven conform 

art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

27-12-2019 G. Biedrzycka. Uitgeschreven conform  

art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

27-12-2019 D.E. Wolski. Uitgeschreven conform  

art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

27-12-2019 P. Tusiński. Uitgeschreven conform  

art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

07-11-2019 F. Akça. Uitgeschreven conform art. 2.22 

en 2.60 Wet BRP.

12-12-2019 S. Petkevičius. Uitgeschreven conform  

art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

12-12-2019 S. Bušeika. 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.

Verordening openstelling 
zon- en feestdagen 2020
Het college van B&W heeft op 7 januari de volgende 
verordening vastgesteld:

• Openstelling zon- en feestdagen 2020 
winkelbedrijven dorpen voormalig gemeente 
Binnenmaas, inwerkingtreding 01-01-2020

Bovengenoemde verordening kunt u raadplegen op 
www.gemeentehw.nl.  
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Kennisgeving beschikking 
maatwerkvoorschriften  
(Z-19-337772)
Gemeente Hoeksche Waard heeft, na een 
uitgevoerde controle, op 31 juli 2019 verzocht om 
maatwerkvoorschriften op te leggen aan J.H. van de 

Griend vof voor de inrichting gelegen aan de Molendijk 
10 in Zuid-Beijerland. De woning aan de Molendijk 12 
is later gerealiseerd dan de mestplaat. Door middel 
van maatwerk worden voorschriften voorgeschreven 
om de geur en geluidsoverlast te beperken. De 
beschikking is geregistreerd onder zaaknummer  
Z-19-357772.

Ter inzage
De beschikking ligt van 13 januari tot en met 24 
februari 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 36 47.

Beroep 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. Dit kan 
binnen 6 weken na de dag waarop deze ter inzage is 
gelegd, bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team 
B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 

In het beroepschrift moeten in ieder geval de 
volgende gegevens vermeld worden:
• de naam, het adres en de handtekening van de 

indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht; 
• de gronden van het beroep.
Voor de behandeling van het beroep wordt door de 
rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift houdt de werking 
van het besluit niet tegen. Een belanghebbende, 
die een beroepschrift heeft ingediend, kan de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, 
Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening 
(tijdelijke beslissing) te treffen. Dat kan als onverwijlde 
spoed dat vereist. 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 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
heeft u een elektronische handtekening (DigiD 
of eHerkenning) nodig. Op deze website staan de 
precieze voorwaarden vermeld.

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


