I N F O R M AT I E
Gemeentenieuws
Informatie coronavirus
op www.gemeentehw.nl/
coronavirus

inwoners voorop. Dat vraagt ook veel van bedrijven,
organisaties en instellingen. Vele evenementen en
activiteiten waar mensen met zoveel enthousiasme,
inzet en energie aan hebben gewerkt, moeten worden
stopgezet. Ik snap heel goed dat dat een gevoel van
teleurstelling kan oproepen, maar het is nu helaas
noodzakelijk.

RIVM-maatregelen
De door het kabinet en RIVM afgekondigde
maatregelen hebben gevolgen voor veel evenementen
en bijeenkomsten. Als er meer dan 100 bezoekers
zijn worden ze afgelast. Er zijn echter ook andere
activiteiten denkbaar waar het advies minder
eensluidend of duidelijk is. Ons allen wordt gevraagd
ook zelf alert te zijn, grote mensenmenigten te mijden
en de hygiëneadviezen in acht te nemen. Volg bij
twijfel uw eigen gevoel en verantwoordelijkheid. En
doe alleen de strikt noodzakelijke boodschappen,
hamsteren hoeft niet en is zelfs onwenselijk.

Zorg voor onze kwetsbare inwoners
Op onze website www.gemeentehw.nl/coronavirus
houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen
rondom het coronavirus. Deze berichten worden in
verschillende categorieën weergegeven:
• Laatste nieuws
• Afgelaste activiteiten (markten, evenementen,
sluiting accommodaties)
• Coronavirus: wat kunt u zelf doen?
• Dienstverlening gemeente
• Informatie voor scholen en kinderopvang
• Informatie voor werkgevers en ondernemers
• Landelijke informatie
• Regionale informatie
In deze rubriek vindt u een overzicht van een aantal
actuele belangrijke nieuwsberichten, te beginnen met
een boodschap van onze burgemeester Jan Pieter
Lokker.

Bericht burgemeester
Jan Pieter Lokker
Het zijn bijzondere
tijden en daarom
schrijf ik als
burgemeester dit
bericht voor alle
inwoners. Maar
ook voor bedrijven,
maatschappelijke
organisaties en andere
instanties.

De situatie rondom het coronavirus is
ernstig en raakt onze hele samenleving
Dat vraagt offers van ons allemaal. We moeten samen
de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk
beperken. We bevinden ons in een uitzonderlijke
situatie en moeten maatregelen treffen die we
gelukkig maar zelden hoeven te nemen. Weinigen
van ons zullen dit ooit hebben meegemaakt. Het is
belangrijk om nu eensgezind te zijn in ons handelen
en vooral oog te hebben voor onze kwetsbare
medemensen.
Met elkaar zijn wij verantwoordelijk om de
gemeenschappen in Hoeksche Waard draaiende
te houden. Daarbij staat de gezondheid van onze

Laten we met elkaar ook echt zorgen voor de
kwetsbare groepen in onze omgeving. In de eerste
plaats door alle maatregelen in acht te nemen
om er voor te zorgen dat het coronavirus zich niet
verder verspreidt. Maar ook door in uw omgeving te
kijken of mensen bijvoorbeeld hulp nodig hebben,
boodschappen voor hen te doen of gewoon een
kaartje te sturen. Zie om naar elkaar, als je bijvoorbeeld
buren hebt en mensen kent die de middelen niet zien,
draag er zorg voor dat ze ze wel krijgen of geef het
door aan de gemeente. En als u zelf wat ouder bent,
kwetsbaar of last heeft van lichamelijke problemen, of
als u mensen in uw directe omgeving hebt die in die
groep vallen, stel dan activiteiten die kunnen wachten
uit en reis alleen met het openbaar vervoer als dat
echt nodig is. Voor u is het in dat geval extra belangrijk
mensenmenigten te mijden, afstand te houden en de
hygiëneadviezen in acht te nemen.
De hele situatie is een test voor de veerkracht van
onze gemeenschappen. Ik weet zeker dat we het
aankunnen en heb er alle vertrouwen in dat we met
elkaar de gevolgen van het virus zullen overwinnen.
Laten we samen het coronavirus bestrijden en oog
hebben voor elkaar.

Voorzitter Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid kondigt
noodverordening af
vanwege coronavirus
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid, tevens burgemeester van Dordrecht, Wouter
Kolff, heeft op zondag 15 maart een noodverordening
afgekondigd. Met deze noodverordening geeft de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, evenals in vele
andere veiligheidsregio’s, de maatregelen vanuit de
Rijksoverheid voor ons gebied vorm. Daarmee worden
de volgende maatregelen officieel bekrachtigd in
het gebied van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
(VRZHZ):
• Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf
maandag 16 maart tot en met maandag 6 april.
Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en mbo.
• Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg,
politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel
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opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat
hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is
zonder extra kosten.
• Alle eet- en drinkgelegenheden, uitgezonderd hotels
en afhaal/thuisbezorg, zijn dicht vanaf zondag 15
maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
• Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en
coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00
uur tot en met maandag 6 april (coffeeshops alleen
afhalen bestellingen).
• Evenementen met meer dan 100 personen zijn
verboden vanaf 16 maart tot en met 6 april.
De politie en de gemeenten werken samen aan het
handhaven van de maatregelen.

Afgelaste activiteiten,
bijeenkomsten en
evenementen
Gemeenteraad annuleert bijeenkomsten
vergaderingen
De fractievoorzitters van de raad van gemeente
Hoeksche Waard hebben afgesproken alle
raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen vanaf nu
tot en met maandag 6 april niet door te laten gaan.

Gemeente sluit publieke (sport-)
accommodaties
De overheid heeft donderdag 12 maart extra
maatregelen genomen om verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Naar aanleiding hiervan
heeft gemeente Hoeksche Waard besloten om de
publieke (sport)accommodaties op het eiland te
sluiten tot en met maandag 6 april.

Afgelaste evenementen en bijeenkomsten
Op onze website www.gemeentehw.nl/coronavirus
houden wij een actueel overzicht bij van:
• afgelaste evenementen/activiteiten, ook van
Welzijn HW en Zorgwaard;
• sluitingen van onder andere bibliotheken,
kringloopwinkels, musea, bezoekerscentra,
kinderboerderijen;
• afgelaste kerkdiensten.

Scholen en kinderopvang
dicht tot en met 6 april
Ook alle scholen voor primair en voortgezet
onderwijs en kinderopvang in de Hoeksche Waard zijn
gesloten tot en met maandag 6 april. Onderwijs- en
kinderopvangorganisaties verzorgen alleen opvang
voor kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn
in cruciale beroepsgroepen. De ouders en verzorgers
van de betreffende kinderen zijn door school en/of
kinderopvangorganisatie hierover geïnformeerd.

Werkzaam in een cruciaal beroep maar
geen opvang?
De Rijksoverheid heeft een aantal beroepsgroepen
aangewezen die cruciaal zijn om de samenleving
draaiende te houden tijdens deze corona-uitbraak.
Deze lijst is te vinden via de link op onze website
www.gemeentehw.nl/coronavirus. Ouders en
verzorgers die in deze beroepsgroepen werkzaam zijn,
kunnen dus ook in deze periode wel gebruik blijven
maken van opvang voor hun kind(eren). Ook als zij tot
nu toe nog geen gebruik maakten van kinderopvang in
de Hoeksche Waard.

Maatregelen om
verspreiding van het virus
te beperken

NIEUWE
CORONAVIRUS
COVID-19

Wat kunt u zelf doen om verspreiding van het
coronavirus coronavirus te beperken? Iedereen
in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk
1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook
bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Het nieuwe coronavirus
(COVID-19) in Nederland
Wat moet je doen?

Verder gelden de volgende maatregelen:
• Bij klachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht
hoesten of verhoging tot 38 graden): blijf thuis en
mijdt sociale contacten. Bel met de huisarts als de
klachten verergeren.
• Iedereen wordt opgeroepen zo veel als mogelijk
thuis te werken, of indien dit niet mogelijk is,
werktijden te spreiden.
• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden
afgelast. Dit geldt ook voor publieke locaties
zoals musea en sportwedstrijden, voor religieuze
instellingen en grote markten.
• Beperk bezoek aan ouderen en mensen met een
verminderde weerstand. Ga bijvoorbeeld niet op
bezoek bij opa of oma als je verkouden bent.
• Ouderen en mensen met een verminderde
weerstand wordt geadviseerd deelname aan het
sociale leven te beperken. Vermijd het openbaar
vervoer en publieke bijeenkomsten.

Daarnaast:
•
•
•
•
•
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Heb je geen
klachten?

Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?
Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn,
loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden.
Dan geldt de volgende extra maatregel:

Vermijd grote
groepen (meer dan
100 personen).

Werk thuis
als het kan.

Was je handen regelmatig.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Schud geen handen.
Probeer waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar
te bewaren.

Hulp voor ondernemers
De Rijksoverheid treft regelingen om getroffen
ondernemers te helpen. Kleine tot middelgrote
bedrijven die door de coronacrisis in financiële
moeilijkheden komen, kunnen:
• een overbruggingskrediet aanvragen;
• gebruikmaken van de verruiming van de
zogenoemde borgstelling midden- en kleinbedrijf
(BMKB);
• gebruikmaken van de tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze komt
in plaats van de regeling Werktijdverkorting. Ook
mogen ondernemers en zzp’ers het betalen van
belastingen uitstellen. Zzp’ers kunnen daarnaast
een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening
Zelfstandigen.

SVHW
Ook SVHW neemt maatregelen om financiële verlichting te creëren voor ondernemers en zzp’ers. Dit
doet zij door hen meer ruimte te geven om de lokale
belastingen te betalen. Allereerst is het mogelijk om in
termijnen (8 tot 10 maanden) te betalen via automatische incasso. Daarnaast kunnen ondernemers en zzp’ers
om uitstel van betaling vragen tot uiterlijk 31 augustus
2020. Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl.

Gemeente
De gemeente heeft de volgende maatregelen
getroffen om de ondernemers te helpen:
· We bieden ondernemers en zelfstandigen (zzp’ers)
uitstel van betaling voor de gemeentelijke lasten
tot 31 augustus 2020 (via SVHW).
· Horecaondernemers stellen we vanaf dagtekening
gedurende 3 maanden vrij van huur van
gemeentegrond voor hun terrassen.
· We bieden ondernemers en zelfstandigen (zzp’ers)
die een factuur aan de gemeente moeten betalen
uitstel van betaling van maximaal 3 maanden, mits
zij daar zelf om vragen. Deze maatregel treedt per
direct in werking tot 31 augustus 2020.
· We betalen op basis van de hardheidsclausule
de gemeentelijke leges voor een
evenementenvergunning terug aan aanvragers,
waarvan als gevolg van de corona-uitbraak is
besloten om de vergunning in te trekken.
· We betalen op basis van de hardheidsclausule de

Blijf thuis.

Beperk (sociale)
contacten.

Vergeet niet:

Was je handen
regelmatig.

Hoest en nies in de
binnenkant van je
elleboog.

Schud geen handen.

Voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel naar 0800-1351

gemeentelijke leges voor de marktondernemers en
standplaatshouders van de gemeentelijke markten
terug voor de marktdagen die als gevolg van de
corona-uitbraak geen doorgang (hebben kunnen)
vinden.

Zorgverlening in de
Hoeksche Waard
De coronacrisis zorgt voor uitdagingen op het gebied
van zorg en ondersteuning aan inwoners in de
Hoeksche Waard. Organisaties willen hun cliënten zo
goed als mogelijk beschermen en treffen maatregelen.
Daarnaast zijn er minder medewerkers beschikbaar. Er
moeten keuzes gemaakt worden om de beschikbare
medewerkers in te kunnen zetten op de plek waar ze
het hardst nodig zijn. Dit heeft ook gevolgen voor de
ondersteuning die vanuit de Wmo geleverd wordt. Het
kan betekenen dat bepaalde dienstverlening, met name
huishoudelijke ondersteuning, in de komende periode
anders wordt ingezet of soms zelfs tijdelijk stopgezet.
De zorgorganisaties in gemeente Hoeksche Waard
nemen hun verantwoordelijkheid om te zorgen dat de
zorg waar deze het hardst nodig is ook geleverd kan
worden. Zij nemen zelf contact op met hun cliënten
om de individuele situatie te bespreken.
Om het risico op besmetting voor de kwetsbare
cliënten te verkleinen, is het voorlopig niet mogelijk
om gebruik te maken van logeerzorg. Ook zijn
dagbestedingslocaties gesloten. Organisaties kijken
hoe zij cliënten op een andere manier kunnen
ondersteunen, bijvoorbeeld op afstand of in
samenwerking met de initiatieven vanuit welzijn (zie
artikel elders in deze rubriek).

Gebruik papieren
zakdoekjes.

Het RIVM adviseert de
overheid bij de bestrijding
van het nieuwe coronavirus.

Alerimus, Heemzicht en
Zorgwaard sluiten tijdelijk
zorglocaties voor bezoekers
De grootste 3 verzorgings-, verplegings- en
thuiszorgorganisaties van de Hoeksche Waard hebben
besloten hun zorglocaties voorlopig voor bezoekers
van buitenaf te sluiten. Dit om als het ware een
‘cordon sanitaire’ rondom hun kwetsbare cliënten te
plaatsen om zo besmetting met het coronavirus te
voorkomen.
Sommige zorglocaties hebben ook openbare
woongedeelten of -complexen, zoals bijvoorbeeld het
woongebouw naast locatie Rembrandt in
Oud-Beijerland. Dit blijft open. Alle wooncomplexen
waar ouderen zelfstandig wonen, blijven toegankelijk.
Deze ingrijpende maatregel is genomen om kwetsbare
cliënten zo goed mogelijk te beschermen en de kans
op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk
te maken. Maar, niet op bezoek is niet per definitie
uit verbinding. De zorgorganisaties spannen zich in
om maximaal met mantelzorgers in verbinding te
blijven en het contact met hun naaste te faciliteren.
Voor bezoek aan cliënten die in de laatste fase van
hun leven zijn, worden in overleg maatwerkafspraken
gemaakt. Met vragen kunt u terecht bij de eigen
zorgorganisatie.

Vervolg

V E R V O L G

Dienstverlening gemeente
We merken dat sommige inwoners ongerust zijn dat
ze bijvoorbeeld geen paspoort, rijbewijs of ander
product meer kunnen aanvragen. U hoeft daar niet
bang voor te zijn. Onze dienstverlening gaat gewoon
door. Alleen organiseren we dat op een andere
manier. Om onze dienstverlening te kunnen blijven
garanderen is alleen het servicepunt in OudBeijerland geopend. Maar gelukkig kunt u veel online
met ons regelen. Als het goed is merkt u dus weinig
van de maatregelen. Als u ons bezoekt vragen we u
wel rekening te houden met de hygiënerichtlijnen,
bijvoorbeeld bij het afhalen van een document.

Heeft u vragen?
Stel ze ons gerust. Wij zijn gewoon bereikbaar via
onze gebruikelijke kanalen, onder andere telefonisch
via 14 0186 of 088 - 647 36 47 en via de live chat op
onze website. Of stuur ons een e-mail
info@gemeentehw.nl.

HW werkt! gesloten tot en
met 6 april

Kom alleen naar de milieustraat als het
echt moet
De NVRD ontvangt steeds meer signalen dat mensen
de pandemie gebruiken om hun huis eens flink op
te ruimen. Afval dat thuis niet weggegooid kan
worden, wordt in veel gevallen naar de milieustraat
gebracht. Hier gelden dezelfde maatregelen als
in heel Nederland is afgekondigd. Houd 1,5 meter
afstand en blijf binnen als je milde klachten hebt zoals
verkoudheid of keelpijn.

Communicatiemiddelen
preventie corona
Rijksoverheid
Bent u op zoek naar communicatiemiddelen
om mensen te informeren over de maatregelen
om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
En waarop ook het telefoonnummer en de website
staan waar mensen terecht kunnen voor vragen over
het virus? Op de website van de Rijksoverheid staan
veel posters, flyers en banners die u kunt gebruiken.
U kunt deze bijvoorbeeld printen en ophangen of
uitdelen. Of delen via uw socialmediakanalen.

De Rijksoverheid heeft versies in
verschillende talen
De communicatiemiddelen zijn beschikbaar in het
Nederlands, Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento,
Papiamentu, Pools en Turk. De links naar deze
middelen vindt u op
www.gemeentehw.nl/coronavirus.

Medewerkers, cliënten en opdrachtgevers van HW
werkt! zijn persoonlijk over de sluiting geïnformeerd.
We realiseren ons dat dit voor onze cliënten en
opdrachtgevers tot ongemak kan leiden, maar
wij hopen op begrip in deze bijzondere tijden. De
gezondheid en het welzijn van onze kwetsbare
medewerkers staat bij deze keuze voorop.

De afvalinzameling
gaat gewoon door
Afvalinzameling is een cruciale taak. De RAD neemt
daarom haar verantwoordelijkheid door zo lang en zo
goed als mogelijk door te gaan met deze taak.

De RAD neemt de volgende (aanvullende)
maatregelen:
• Zij volgen de richtlijnen van de overheid;
• Bezoekers en klanten wordt gevraagd de
milieustraat en de kantoren niet te betreden als
men:|
- de afgelopen 14 dagen contact heeft gehad met
een persoon besmet met COVID-19 of
- griepachtige symptomen heeft zoals
koorts, koude rillingen, hoest, keelpijn of
ademshalingsproblemen.
• Bezoekers en klanten worden gevraagd tenminste
1,5 tot 2 meter afstand van onze medewerkers te
houden.
• We monitoren de situatie continu. Indien
noodzakelijk, maken we keuzes in noodzakelijke
taken en minder noodzakelijke taken.

Heeft u hulp nodig tijdens
de coronacrisis? Er zijn
mensen in uw buurt die
willen helpen!
Allemaal mensen die in deze coronacrisis hun handen
uit de mouwen steken voor anderen in hun buurt.
In overleg met de gemeente, de samenwerkende
zorgorganisaties in de Hoeksche Waard en het
Rode Kruis heeft Welzijn Hoeksche Waard alle
inwonersinitiatieven op haar website
www.welzijnhoekschewaard.nl/coronacrisis geplaatst.

Heeft u hulp nodig
tijdens de coronacrisis?
Boodschappen, een
praatje of iets anders?
Dan zijn er mensen in
uw buurt die u willen
helpen.
Ga naar

www.welzijnhw.nl

Bent u betrokken bij een initiatief?
Meld dit initiatief dan aan bij Welzijn Hoeksche Waard
via e-mail info@welzijnhw.nl of via telefoonnummer
088 - 730 89 00. Heeft u van een inwoner of
organisatie gehoord dat ze een initiatief hebben
opgestart? Attendeer hen dan op die website en laat
ze hun initiatief daar aanmelden.
Alle initiatieven in de Hoeksche Waard worden op de
website van Welzijn HW gecommuniceerd. Zo hebben
we 1 centrale plek waar inwoners hun vraag kunnen
stellen. Op onze gemeentelijke website of in onze
rubriek plaatsen we geen informatie over individuele
initiatieven. Mail uw initiatieven dus naar
info@welzijnhw.nl.

Aanpassing dienstregeling
Connexxion vanaf
donderdag 19 maart
Door de maatregelen tegen de verspreiding van het
coronavirus maken veel minder reizigers gebruik van
het openbaar vervoer. Vanaf donderdag 19 maart past
Connexxion de dienstregeling aan. De aangepaste
dienstregeling staat in hun reisplanner.

Connexxion vraagt uw begrip voor deze
situatie
Door de frequentie te verlagen, voorkomt het
vervoersbedrijf dat er lege bussen rondrijden en blijft
er een basisvoorziening aan OV beschikbaar. Daarbij
zorgt Connexxion dat alle belangrijke bestemmingen,
zoals ziekenhuizen en bedrijven, goed bereikbaar
blijven met het openbaar vervoer. Zo zorgt het bedrijf
ervoor ervoor dat de mensen die werken in cruciale
beroepen veilig en comfortabel van en naar hun werk
kunnen reizen.

Meer informatie?
Kijk op www.connexxion.nl voor meer informatie.

Bekendmakingen
Awb Bekendmakingen
Wilt u een stuk inzien? Neem contact met ons op voor
de mogelijkheden 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.
13-03-2020

en kijk wat er in uw buurt gebeurt
of bel naar

088-7308900

Zakelijke inhoud
Het realiseren van een aanbouw
en overkapping, Bizetstraat 69 in
Numansdorp.

13-03-2020

Het renoveren van 141 woningen,
Jan Steenstraat 2 in Puttershoek.

16-03-2020

Het aanleggen van 2 parkeerplaatsen,
Van Hogendorpstraat 15 in Numansdorp.

16-03-2020

Het plaatsen van 8 vissteigers, Hermanus

13-03-2020

Boerhaavestraat 1 in Oud-Beijerland.

Het tijdelijk plaatsen (2 jaar) van
een woonunit, Boendersweg 8T in
’s-Gravendeel.

16-03-2020

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen

Het realiseren van een aanbouw,
Berkenlaan 26 in Klaaswaal.

16-03-2020

Het bouwen van een woning, Wintertaling

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

05-03-2020

Exploitatievergunning voor café ’t Tonnetje

3 in Numansdorp.
17-03-2020

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

16-03-2020

aan de Havenstraat 20 in Numansdorp.

Het bouwen van een bedrijfsloods, NieuwPiershilseweg 3 in Piershil.

Toekenning straatnaam

05-03-2020
16-03-2020

Exploitatievergunning voor De IJsmobiel
aan de Oostdijk 31 in Oud-Beijerland.

Het realiseren van een opbouw,
Zuidzijdsedijk 39 in Nieuw-Beijerland.

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud
16-03-2020

21-01-2020
21-01-2020

‘Lavas’ in Numansdorp.
‘Foelie’ in Numansdorp.

Het vervangen van de kozijnen, Grasgors
32 in Mijnsheerenland.

17-03-2020

Het bouwen van een woning Ambachts
heerenlaan 8 (kavel13) in Zuid-Beijerland.

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.

Wet op de Kansspelen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

05-03-2020

Aanwezigheidsvergunning
kansspelautomaten voor cafe ’t Tonnetje
aan de Havenstraat 20 te Numansdorp.

Beslistermijn verlengen
Datum verlen-

Zakelijke inhoud

ging
11-03-2020

10-03-2020

Het bouwen van een woning,

Het realiseren van een in-/uitrit,
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De
nieuwe beslisdatum wordt daardoor
01-05-2020.

12-03-2020

Het bouwen van een woning, Suze
Strijensas. De beslistermijn wordt met 6
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van

11-03-2020

daardoor 24-04-2020.

Ingekomen sloopmeldingen

Zuid-Beijerland.

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

Het bouwen van een woning,

11-03-2020

Het verwijderen en afvoeren

Ambachtsheerenlaan 15 (kavel 9) Sectie K

van asbesthoudende materialen,

nr. 944 in Zuid-Beijerland.

Hazelaarstraat 8 in Oud-Beijerland.

Het aanleggen van een parkeerplaats en

11-03-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, van

een in-/uitrit, De Heul 18 in Maasdam.

Oldenbarneveltstraat 43 in
11-03-2020

kandelaberen van 3 bomen, verschillende
13-03-2020

Het verwijderen en afvoeren
van asbesthoudende materialen,

en ’s-Gravendeel.

Jan Steenstraat 2 in Puttershoek.
11-03-2020

Het kappen van 2 bomen - naast
Abraham Kuyperhof 1 in Heinenoord.

14-03-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Mollekade

11-03-2020

21-02-2020

S. Verveer (Numansdorp), Uitgeschreven

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.

Zuid-Beijerland.

Het kappen van 53 bomen en
locaties in Puttershoek, Mijnsheerenland

Zakelijke inhoud

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt

Ambachtsheerenlaan 8 (kavel13) in

10-03-2020

Besluit d.d.

Middelstraat 11 in Nieuw-Beijerland. De

Verleende
omgevingsvergunningen
Zakelijke inhoud

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 staan 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.

conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

Groenewegstraat Sectie M nr. 956 in

Besluit d.d.

Uitschrijving personen

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.

26f in Heinenoord.

Het bouwen van 15 huurwoningen Damweide / De Dam fase 2 in Strijen.
16-03-2020

11-03-2020

11-03-2020

asbesthoudende materialen, Dreeshof 5 in

Damweide / De Dam fase 2 in Strijen.

Heinenoord.

Het realiseren van een in-/uitrit - Molendijk
82, 82A in Goudswaard.

12-03-2020

Het verwijderen en afvoeren van

Het bouwen van 13 koopwoningen -

Het slopen van bedrijfspanden

Verleende DHW
vergunningen/ontheffingen

Weverseinde 343 in Puttershoek.
12-03-2020

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

05-03-2020

Drank- en horecawetvergunning voor

Het bouwen van een woning en
aanbrengen van oeverbeschoeiing,
Keizersdijk 14a in Strijen.

cafe ’t Tonnetje aan de Havenstraat 20 in
Numansdorp.

Vervolg

V E R V O L G

Ontwerpbestemmingsplan
Dorpsgaard
Nieuw-Beijerland
ter inzage - inclusief
ontwerpbeeldkwaliteitsplan
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
Dorpsgaard Nieuw-Beijerland, inclusief
ontwerpbeeldkwaliteitsplan, met bijbehorende
stukken ter inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plan ziet toe op de realisatie van 7 woonkavels op
het terrein van de oude boomgaard. Het plangebied
speelt een belangrijke rol bij de afhechting van de wijk
‘Wonen aan de Kreek’. Het plangebied maakt deel
uit van de woningbouwuitbreiding Nieuw-Beijerland
Zuid, Park Zuidrand en zorgt voor de voltooiing van
het ‘dorpsrondje Nieuw-Beijerland’. Het plan is in
sterke samenhang met de voorgenoemde projecten
ontworpen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen
liggen met ingang van 21 maart tot en met 1 mei ter
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPDorpsgaardNB20-ON01).

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.
Schriftelijke zienswijzen tegen het
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:
Raad van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Dorpsgaard in NieuwBeijerland.’

Anterieure overeenkomst
Voor dit plan is een anterieure overeenkomst
gesloten op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke
ordening. In de anterieure overeenkomst zijn onder
andere afspraken gemaakt over het gemeentelijk

kostenverhaal, planschade en landschappelijke
inpassing.

Vragen?
Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan of
ontwerpbeeldkwaliteitsplan? Neem dan contact op
met Misja Maes of 1 van onze medewerkers van het
team Omgeving via telefoonnummer 14 0186 |
088 - 647 14 21 of via e-mail
misja.maes@gemeentehw.nl.

Vastgestelde verordening
De voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
heeft op dinsdag 17 maart het volgende vastgesteld:
• Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid;
• Aanwijzingsbesluit toezichthouders COVID-19
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
Bovengenoemd besluit kunt u raadplegen op de
website www.gemeentehw.nl.
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Nieuws uit de gemeenteraad
Gemeente annuleert
vergaderingen en
bijeenkomsten
De fractievoorzitters van de raad van gemeente
Hoeksche Waard hebben afgesproken alle
raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen vanaf nu
tot en met maandag 6 april niet door te laten gaan.
Dat betekent ook dat de buitengewone

raadsvergadering voor de installatie van burgemeester
Bram van Hemmen niet doorgaat. De verwachting
is wel dat het kabinet de aanbeveling van de nieuwe
burgemeester opvolgt en hem binnenkort bij koninklijk
besluit benoemt. Vanaf 31 maart is Bram van Hemmen
dan officieel in functie.
In deze crisistijd is het gepast dat overheids
organisaties en dus ook gemeente Hoeksche Waard

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

het goede voorbeeld geven door geen feestelijke
bijeenkomsten te organiseren. Ook al zijn er minder
dan 100 personen aanwezig. Er vinden sowieso bijna
geen overleggen, vergaderingen, bijeenkomsten
enzovoort plaats. Het niet door laten gaan van
raadsvergaderingen en raadsbijeenkomsten past
precies in de lijn die op dit moment landelijk geldt.

