I N F O R M AT I E
Gemeentenieuws

Herdenking
Watersnoodramp

31 januari
2020

plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in OudBeijerland.

Op donderdag 5 maart praten wij u bij over
het cultuurbeleid

Activiteiten viering en
herdenking 75 jaar vrijheid

Na de behandeling van de discussienota door de
gemeenteraad organiseren we op donderdag 5 maart
in de avond een bijeenkomst waarin we de uitkomsten
delen. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt
later.

Bekendmakingen
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.

Stille tocht op vrijdag 31 januari
Van 23 tot en met 31 januari was op 3 verschillende
locaties in de Hoeksche Waard het lichtmonument
‘Levenslicht’ te zien. We stonden hiermee stil bij de
Holocaustslachtoffers uit de Hoeksche Waard.
Op de laatste dag, vrijdag 31 januari, wordt er in
Strijen een stille tocht gehouden langs de huizen waar
de joden gewoond hebben en waar nu Stolpersteine
liggen. Op elke steen wordt een roos gelegd. De
tocht begint om 19.00 uur en duurt 30 minuten. De
startplaats is het museum aan de Kerkstraat 47 in
Strijen en gaat richting Molenstaat en dan door de
Kerkstraat terug naar het Joods gedenkmonument.

Spreekuur Van Waveren
voor Numansdorp
Op dinsdag 4
februari houdt
dorpswethouder
Harry van
Waveren
spreekuur van 17.00
tot 19.00 uur in Servicepunt
De Buitensluis in Numansdorp
(Bernhardstraat 25).
Inwoners zijn van harte welkom om tijdens het
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.

Op 1 februari 1953, 67 jaar geleden, trof een grote
Watersnoodramp in Nederland de Zuid-Hollandse
Eilanden, Zeeland en delen van Noord-Brabant. Ook de
Hoeksche Waard werd zwaar getroffen. In Numansdorp
maakte het gevaarlijke water 56 slachtoffers. In
buurtschap Schuring vielen de meeste slachtoffers.
Buurtvereniging ‘De Schuring’ herdenkt elk jaar de
slachtoffers van de Watersnoodramp. U bent van
harte welkom om de herdenking bij te wonen. De
herdenking vindt plaats op zaterdag 1 februari om
10.00 uur bij het monument aan de Korte Boomweg
op Schuring. Namens het gemeentebestuur zijn
burgemeester Jan Pieter Lokker en wethouder
Harry van Waveren aanwezig en leggen zij een krans.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een
kopje koffie of thee.

Stand van zaken
nieuw cultuurbeleid
In 2019 gingen wij in gesprek met inwoners,
verenigingen, organisatoren, cultuurmakers en
cultuurliefhebbers uit de hele Hoeksche Waard. Alle
ontvangen input verwerkten wij in ‘Deel 1 van de
cultuurnota: inventarisatie en gespreksverslagen’.
Eind 2019 gaf de gemeenteraad aan om met elkaar in
gesprek te willen over de kaders van het beleid.

U kunt de gemeenteraad uw visie
meegeven
Op dinsdag 4 februari staat de beeldvormende
vergadering van de gemeenteraad gepland. Tijdens
deze vergadering kunt u het woord richten aan
de gemeenteraad. Als u zaken wilt meegeven aan
de gemeenteraad kunt u zich hiervoor melden bij
de griffie van de gemeenteraad. Doe dit dan vóór
12.00 uur op de dag van de vergadering. Stuur
een mail naar griffie@gemeentehw.nl of bel met
telefoonnummer 088 – 647 18 74. Vermeldt hierbij
uw naam, adres en telefoonnummer en dat u over
het cultuurbeleid wilt praten. Als inspreker krijgt u
maximaal 5 minuten spreektijd. Deze vergadering vindt
plaats in dorpshuis Streona, Stockholmplein 6 in Strijen.

De gemeenteraad gaat met elkaar in
gesprek en bepaalt de kaders
Op dinsdag 11 februari gaat de gemeenteraad met
elkaar in gesprek aan de hand van een discussienota.
Uit dit debat worden de kaders van de gemeenteraad
duidelijk. Op dinsdag 3 maart neemt de gemeenteraad
een besluit over de kaders tijdens de besluitvormende
vergadering. Bij deze vergaderingen bent u van harte
welkom als toehoorder. Deze vergaderingen vinden

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

22-01-2020

Het bouwen van een bedrijfsgebouw,
Nijverheidstraat 2 in Nieuw-Beijerland.

22-01-2020

Het realiseren van een B&B, Schenkeldijk
80 in Zuid-Beijerland.

23-01-2020

Het bouwen van een woning, nabij
Dansersweg 1b in Klaaswaal.

24-01-2020

Het plaatsen van een blokhut op
het achtererf, Rijksstraatweg 30b in
Klaaswaal.

24-01-2020

Het realiseren van een in- en uitrit,
Middelstraat 11 in Nieuw-Beijerland.

24-01-2020

Het verbouwen en uitbreiden van het
pand, Randweg 35 in Oud-Beijerland.

24-01-2020

Het verbouwen van de dakkapel
met aanbouw met balkon schuifpui,
Dotterbloemstraat 4 in Klaaswaal.

24-01-2020

Het wijzigen van de gevelkozijnen, Van der
Straatenplein 2 in Mijnsheerenland.

25-01-2020

Het plaatsen van een schutting, Manhille 6
in Westmaas.

26-01-2020

Het verbouwen van de woning, Gerrit de
Voslaan 26 in Puttershoek.

27-01-2020

Het plaatsen van een carport,
Schelpweg 74 in Strijen.

27-01-2020

Het plaatsen van 2 dakkapellen op het
zijdakvlak, Orkest 15 in Klaaswaal.

28-01-2020

Het bouwen van een woning, Koninginne
weg sectie K nr. 21 in Zuid-Beijerland.

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

14-01-2020

Evenementenvergunning voor het

Besluiten

organiseren van een voorjaarsmarkt op

Bezwaar maken

in het Wellantcollege in Klaaswaal.

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.

vrijdag 21 februari van 10.00 tot 13.00 uur

22-01-2020

Vergunning voor het organiseren van de
toneelvoorstelling Adieu et Au Revoir
op 20, 21, 27 en 28 maart en op 3 en 4
april van 20.00 tot 23.00 uur in de kern
Numansdorp.

27-01-2020

Vergunning voor het organiseren van een
Brocante Markt ‘Klein Frankrijk’ op 16 mei
en 19 september van 07.00 tot 17.00 uur
op Recreatieoord Binnenmaas aan de
Vrouwehuisjesweg 1 in Mijnsheerenland.

27-01-2020

is bepaald dat de BIZ wordt verlengd, ingaande met
terugwerkende kracht per 1 januari 2020 tot en met
31 december 2024.

Er is sprake van voldoende draagvlak
omdat
• er 44 van de 76 stemmen zijn uitgebracht. Dat
betekent dat 58% heeft gestemd. Hiermee is de
minimale opkomst van 50% behaald;
• van de 44 stemmen zijn 34 voor (77%) en 10 (23%)
tegen het instellen van een BIZ (voorwaarde is
minimaal 67% voorstemmers);
• de gezamenlijke WOZ-waarde van de voorstemmers
is groter dan de gezamenlijke WOZ-waarde van de
tegenstemmers.

Verordening
vertrouwenscommissie
De raad heeft op 14 november 2019 de volgende
verordening vastgesteld:

Collectevergunning ten behoeve van
Roparun Team 262 op 28 maart bij de
Jumbo aan het Koninginneplein 17 in

• verordening op de vertrouwenscommissie
gemeente Hoeksche Waard 2019.

Oud-Beijerland.
27-01-2020

Collectevergunning ten behoeve
van het dierenopvangcentrum De
Dierenstee in de periode van 28 juni tot

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

en met 4 juli in Maasdam, Puttershoek,
Mijnsheerenland, Westmaas, Klaaswaal,

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

21-01-2020

Voor het tijdelijk (6 jaar) wijzigen van

(verzonden op

de bestemming op het adres, Groot

24-01-2020)

Cromstrijensedijk 17B in Strijen.

22-01-2020

Het verbreden van de bestaande oprit,

Strijen, ’s-Gravendeel, Goudswaard,
Piershil, Oud-Beijerland, Heinenoord,
Numansdorp en Zuid-Beijerland.
27-01-2020

naar Tiengemeten op 22 en 23 augustus
op het eiland Tiengemeten.
28-01-2020

22.30 uur in sporthal Cromstrijen aan de

27-01-2020

Buttervliet 3 in Numansdorp.

Het bouwen van een woonzorg gebouw,
Laning 5 in Puttershoek.

27-01-2020

Vergunning voor het organiseren van een
Maartconcert op 14 maart van 20.00 tot

Koninginneweg 35 in Oud-Beijerland.
24-01-2020

Vergunning voor het evenement Terug

Wet op de Kansspelen

Het wijzigen van de bestemming,
Schouteneinde 12 in Puttershoek.

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Het plaatsen van een informatiebord,

28-01-2020

Loterijvergunning t.b.v. Christelijke

Randweg bij nr. 67 in Strijen.
Het wijzigen van de bestemming,

het Maartconcert in sporthal Cromstrijen

Nieuweweg 5 in Strijensas.
28-01-2020

Het vernieuwen en vervangen van de
bestaande gevels van het bedrijfsgebouw,
Raadhuislaan 50 in Mijnsheerenland.

28-01-2020

aan de Buttervliet 3 in Numansdorp.

Verleende vergunningen
voor collectes

Het tijdelijk demonteren en terugplaatsen
van de fietsenstalling, nabij Molendijk

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

03-02 t/m

Het wervingsrooster voor goede doelen

08-02-2020

kunt u vinden op de website van het CBF

en A29 in Numansdorp.

Beslistermijn verlengen
Besluit d.d.
17-12-2019

Zakelijke inhoud
* Rectificatie *

www.wervingsrooster.cbf.nl.
03-02 t/m

Erasmus MC Foundation in

08-02-2020

Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard
en Zuid-Beijerland.

Het wijzigen van de bestemming, Groot
Cromstrijensedijk 17b in Strijen. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens artikel 3.9 lid 2 van de Wabo.
De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
13 januari 2020.

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

23-01-2020

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

26-01-2020

Het verbouwen van de woning, Gerrit de
Voslaan 26 in Puttershoek.

Het college van B&W van gemeente Hoeksche
maakt bekend dat zij heeft besloten de volgende
gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken aan te
wijzen:
• de algemene gehandicaptenparkeerplaats ter
hoogte van Kievitstraat 52;
• het derde parkeervak achter Rigel 7 in Puttershoek.
Ook maakt het college van B&W bekend dat zij op de
volgende locaties 2 parkeerplaatsen aanwijzen voor
het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen,
waarbij aanvankelijk slechts 1 parkeerplaats wordt
verwezenlijkt:

muziekvereniging prinses Juliana waarvan
de trekking plaatsvindt op 14 maart tijdens

27-01-2020

Aanwijzen gehandicapten
parkeerplaatsen en
oplaadpunten elektrische
voertuigen

Uitslag draagvlakmeting
BIZ Stichting
‘Strien… graag gezien!’
De uitslag van de draagvlakmeting van de
bedrijveninvesteringszone Strijen is positief. Dat
betekent dat de bedrijveninvesteringszone Stichting
‘Strien, … graag gezien!’ verlengd is met 5 jaar.

De draagvlakmeting onder de
ondernemers vond plaats van 7 tot en met
21 januari
Hier kwam uit dat er voldoende draagvlak is. Notaris
Van der Kuijp uit Strijen controleerde het verloop van
de stemming en maakte een proces-verbaal. Hierdoor

• de 2 meest oostelijke parkeervakken van de
parkeervakken gelegen aan de noordoostzijde van
Nicolaas van Puttenstraat 28 in Goudswaard;
• de 2 meest oostelijke parkeervakken van de
parkeervakken gelegen aan de zuidzijde van de van
Almondestraat 78 in Goudswaard;
• de 2 meest noordelijke parkeervakken van de
parkeervakken gelegen aan de oostzijde van de
Jaap Kosterstraat 43 in Klaaswaal;
• de 2 meest westelijke parkeervakken van de
parkeervakken gelegen aan de zuidzijde van de
Voorstraat 33 in Piershil;
• de 2 meest westelijke parkeervakken gelegen aan
de noordzijde van Nassaulaan 44 in Puttershoek;
• de 2 meest oostelijke parkeervakken van de
parkeervakken gelegen aan de zuidzijde van
Sterrenlaan 69 in Puttershoek;
• de 2 meest oostelijke parkeervakken van de
parkeervakken gelegen aan de zuidzijde van de van
Koetsveldlaan in Westmaas.

Bezwaarschrift indienen
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende,
binnen een termijn van 6 weken, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van B&W van gemeente Hoeksche Waard,
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Vervolg

V E R V O L G

Nieuws uit de gemeenteraad
Besluiten raadsvergadering
van dinsdag 28 januari
De gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard
heeft dinsdag 28 januari de volgende agendapunten
volgens voorstel vastgesteld:
• bestemmingsplan Wilhelminastraat 22-24 in
Mijnsheerenland;
• bestemmingsplan Oranjeweg 65 in Zuid-Beijerland;
• zienswijze op de afschaffing financiële solidariteit
jeugdhulp en afbouw;
• aanpassen en harmoniseren Wmo-verordening;
• nota kostenverhaal 2020 Hoeksche Waard;
• verkoop aandelen Eneco (definitief besluit);
• rapport Gebiedsmarketing;
• algemene subsidieverordening en
subsidiebeleidskader;
• motie instellen duurzaamheidsprijs 2020.

Aanvullende agenda
beeldvormende bijeenkomst
Aan de beeldvormende bijeenkomst van dinsdagavond
4 februari om 19.30 uur in Dorpshuis Streona in Strijen
is een extra agendapunt toegevoegd: ‘Vuurwerk rond
de jaarwisseling.’ De bedoeling van het agendapunt
is om te spreken hoe de samenleving kijkt tegen het
gebruik van vuurwerk rond de jaarwisseling.

U kunt uw mening over het vuurwerk rond
de jaarwisseling kenbaar maken door
gebruik te maken van het inspreekrecht
De gemeenteraad geeft inwoners de gelegenheid om
aan het begin van de bijeenkomst in te spreken over
dit agendapunt. Meld dit dan vóór 12.00 uur op de dag
van de bijeenkomst bij de griffie van de gemeenteraad
via telefoonnummer 088 - 647 18 74.
Meer informatie over het inspreken kunt u vinden op
www.gemeenteraadhw.nl/Hoewerktderaad/
Beeldvorming/Tipsvoorinsprekers.

Oordeelsvormende
vergadering dinsdagavond
11 februari
Als vervolg op de beeldvormende bijeenkomst van
dinsdag 4 februari in Dorpshuis Streona in Strijen
vindt er op dinsdag 11 februari om 19.30 uur in de
burgerzaal in het gemeentehuis Oud-Beijerland een
oordeelsvormende vergadering plaats. De voorstellen
voor deze bijeenkomst kunt u vinden op
www.gemeenteraadhw.nl/
Vergaderschema/11februari2020.

De agendapunten voor deze vergadering:
• Opening en vaststelling agenda
• Mededelingen
• Spreekrecht burgers

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

• Bespreken Raadsinformatiebrief ‘Roadmap to
foodlab’
• Vuurwerk rond de jaarwisseling
• Bestemmingsplan Windpark Oude Mol te Strijensas
• Bestemmingsplan Croonenburgh 2e fase OudBeijerland
• Meerjarenbeleidsplan Dienst G&J (leerplicht, GGD
en Veilig Thuis)
• Extra budget groenbeheer n.a.v. Europese
aanbesteding
• Aanvullen fonds SVn voor verstekken
duurzaamheidsleningen
• Krediet beschikbaar stellen voor uitbreiding
van 205 m2 van basisschool De Boomgaard in
Mijnsheerenland
• Suppletieaanvraag conventionele explosieven WO II
kalenderjaar 2019
• Keuzenota harmonisatie begraafplaatsen
• Discussienota cultuurbeleid
• Sluiting

Wilt u gebruik maken van het
inspreekrecht?
De gemeenteraad geeft inwoners de gelegenheid om
aan het begin van de bijeenkomst in te spreken over
de agendapunten. Meld dit dan vóór 12.00 uur op
de dag van de raadsvergadering bij de griffie van de
gemeenteraad via telefoonnummer 088 - 647 18 74.
Meer informatie over het inspreken kunt u vinden
op www.gemeenteraadhw.nl/Hoewerktderaad/
Beeldvorming/Tipsvoorinsprekers.

