
Gemeentenieuws
Beëdiging en installatie van 
onze nieuwe burgemeester 
Bram van Hemmen

Op vrijdag 20 maart heeft 
de ministerraad besloten 
Bram van Hemmen voor te 
dragen voor benoeming door 
de Kroon als eerste vaste 
burgemeester van gemeente 
Hoeksche Waard. Inmiddels 
heeft de Koning het 
besluit van de ministerraad 
getekend. Daarmee is de 
benoeming definitief.  

De benoeming gaat in op 31 maart 2020. De beëdiging 
en installatie van onze nieuwe burgemeester kunnen 
door de coronacrisis niet plaatsvinden op 31 maart. 
Daarom wordt de bijzondere raadsvergadering 
verplaatst naar een later moment. Zodra het weer 
mogelijk is om grotere bijeenkomsten te organiseren 
zonder gevaar voor ieders gezondheid, wordt alsnog 
een feestelijke installatie georganiseerd.

Ontwikkelingen rondom  
het coronavirus

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
• Dienstverlening gemeente
• Zorgverlening in de Hoeksche Waard
• Informatie voor werkgevers en ondernemers
• Informatie voor scholen en kinderopvang
• Afgelaste activiteiten (markten, evenementen, 

sluiting accommodaties)
• Coronavirus: wat kunt u zelf doen?
• Landelijke informatie 
• Regionale informatie

In deze rubriek vindt u een overzicht van een aantal 
recente belangrijke nieuwsberichten.

Aangescherpte en  
nieuwe maatregelen aanpak 
coronavirus 
Op maandag 23 maart heeft het kabinet 
aanvullende maatregelen genomen in de aanpak 

van het coronavirus. De maatregelen passen in de 
Nederlandse aanpak van het coronavirus; gericht om 
de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen 
te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn.
Deze maatregelen zijn aanvullend op de eerder 
afgekondigde maatregelen. 

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten 

voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor 
boodschappen, of om voor anderen te zorgen. 
Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een 
groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 
1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en 
groepen mensen. Ook thuis: maximaal 3 mensen op 
bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

• Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: 
blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet 
vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. 
Mensen in cruciale beroepen en vitale processen 
zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

• Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook 
met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen 
en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, 
waarover later meer informatie komt.

• Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht 
om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een 
deurbeleid.

• Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere 
in zogenoemde contactberoepen op het gebied 
van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij 
helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor 
bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel 
mogelijk via beeldbellen.

• Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel 
als eet- en drinkgelegenheden en moeten ook 
gesloten blijven.

• Op locaties zoals vakantieparken geldt dat men 
maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter 
afstand te laten houden. Als men hiertoe niet 
in staat is dan mogen gemeenten deze locaties 
beboeten of sluiten.

• De voorzitter van de veiligheidsregio kan gebieden 
aanwijzen waar groepsvorming verboden is. 
Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij 
groepen van 3 of meer die geen 1,5 meter afstand 
houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde 
huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn 
hiervan uitgezonderd.

• Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze 
op sommige plekken in het land een essentieel 
onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten 
gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor 
kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd 
is.

• De bestaande maatregelen wil de overheid 
ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgt de 
voorzitter van de veiligheidsregio de mogelijkheid 
om via een noodverordening makkelijker en sneller 
op te kunnen treden. Hij/zij kan specifieke locaties 
sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er 
kunnen ook boetes worden opgelegd.

Alle eerder afgekondigde maatregelen blijven van 
kracht. De sluiting van scholen en horeca geldt nog 
steeds tot en met 6 april. Rond die datum volgt 
daarover verdere besluitvorming. 

Nieuwe noodverordening

Voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid geldt een 
nieuwe noodverordening. Op het moment van het 
maken van deze krant is de exacte inhoud van de 
nieuwe noodverordening nog niet bekend.

Op onze website www.gemeentehw.nl/coronavirus  
vindt u de nieuwe noodverordening.

Afgelaste activiteiten 
(markten, evenementen, 
sluiting accommodaties)
Op basis van de aanscherpte en nieuwe maatregelen 
van 23 maart worden alle bijeenkomsten en 
evenementen in de Hoeksche Waard tot 1 juni 
afgelast.

Op onze website www.gemeentehw.nl/coronavirus 
houden wij een actueel overzicht bij van:
• afgelaste evenementen, bijeenkomsten, activiteiten 

en festivals. Ook van Welzijn HW en Zorgwaard;
• sluitingen van onder andere bibliotheken, 

kringloopwinkels, musea, bezoekerscentra, 
kinderboerderijen, zorglocaties en 
kringloopwinkels; 

• afgelaste kerkdiensten.

Gemeentelijke 
accommodaties dicht tot 
1 juni - huurders kunnen 
reservering verplaatsen of 
annuleren
Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen 
om verdere verspreiding van het coronavirus  te 
voorkomen. Eén van de maatregelen is dat er tot 1 
juni geen evenementen of samenkomsten mogen 
plaatsvinden (op enkele uitzonderingen na). Op basis 
van deze richtlijn blijven alle accommodaties van de 
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gemeente en Bres Accommodaties gesloten tot in 
ieder geval 1 juni. De huurders zijn hiervan schriftelijk 
op de hoogte gesteld.

Heeft u bij ons gehuurd in de periode van 
14 maart tot 1 juni? 
Dan vragen wij u om deze uren te verplaatsen naar een 
later moment in 2020. Dit kunt u doen door een e-mail 
te sturen naar:  
verhuur-accommodaties@gemeentehw.nl of 
verhuur@bresaccommodaties.nl. Is het verplaatsen 
van de reservering niet mogelijk? Dan wordt 
deze kosteloos geannuleerd. Dit gebeurt op hele 
kalendermaanden. 

Geef uw annulering binnen dezelfde 
maand door
Dit is nodig in verband met het terugstorten van de 
huursom. Heeft u dus een reservering in maart die u 
niet kunt verplaatsen maar wilt annuleren? Laat ons dit 
dan vóór 31 maart weten. 

Heeft u nog vragen?
Wilt u uw reservering verplaatsen of annuleren? 
Of heeft u misschien een vraag? Mailt u dan gerust 
naar verhuur-accommodaties@gemeentehw.nl of 
verhuur@bresaccommodaties.nl. De medewerkers 
Verhuur doen hun uiterste best om uw vragen te 
beantwoorden. 

Nieuwe maatregelen 
RAD tegen verspreiding 
coronavirus 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan 
komt er een aantal inzamelmomenten van het afval te 
vervallen. Daarnaast is de milieustraat tot nader order 
gesloten op de zaterdagen.  

Inzameling oud-papier door verenigingen, 
scholen en kerken
De inzameling van oud-papier op zaterdag 28 maart 
komt te vervallen in:
• Mijnsheerenland en in Westmaas door Da Capo;
• Mookhoek door OBS Het Talent.
Inwoners worden vooralsnog gevraagd hun oud-
papier te bewaren tot de volgende ophaalronde. De 
RAD werkt alternatieven uit en zal hierover via de 
gebruikelijke kanalen communiceren.

Inzameling textielzakken door HW werkt!
De inzamelronden van textielzakken door HW werkt! 
in de periode van 26 maart tot en met 1 april komen 
te vervallen. Dit betreft de huis-aan-huis inzameling 
in de volgende dorpen: Goudswaard, ’s-Gravendeel, 
Heinenoord, Maasdam, Mijnsheerenland,  
Nieuw-Beijerland, Piershil, Puttershoek, Westmaas 
en Zuid-Beijerland. Inwoners kunnen hun textiel 
deponeren in de groene textielcontainers in de dorpen 
of bewaren tot de volgende ophaalronde. De volgende 
ophaalronde van textiel in deze dorpen is begin juli 
gepland.

Milieustraat tot nader order op zaterdag 
gesloten
De zaterdagopenstelling van de milieustraat komt tot 
nader order te vervallen. Op doordeweekse dagen is 
de milieustraat geopend van 8.00 uur tot 15.30 uur. 
• Kom alleen in uiterste noodzaak naar de 

milieustraat;
• Kom niet naar de milieustraat als u last heeft van 

luchtwegklachten, verhoging of koorts;
• Kom niet naar de milieustraat als u kort geleden in 

aanraking bent geweest met een met COVID-19 
besmette persoon;

• Kom niet met kinderen naar de milieustraat;
• Maximaal 5 auto’s worden op het bordes 

toegelaten;
• Zodra de toegangsbanen op ons terrein vol zijn 

wordt de toegangspoort tijdelijk gesloten, totdat er 
weer voldoende ruimte is op ons terrein;

• Houd 2 meter afstand van onze medewerkers en 
bezoekers;

• Blijf in uw auto zitten wanneer u moet wachten.

Videoboodschap voor 
kinderen in de Hoeksche 
Waard van burgemeester 
Jan Pieter Lokker 

Afgelopen week plaatsten we een videoboodschap 
van burgemeester Jan Pieter Lokker op onze 
socialmediakanalen voor alle kinderen in de Hoeksche 
Waard. Ook voor hen is het een gekke en angstige 
tijd. Kinderen kunnen niet naar school of naar een 
(sport)club. De burgemeester snapt dat het voor 
hen heel erg wennen is. In zijn boodschap riep hij alle 
kinderen op hun ideeën op te sturen waarmee je in 
deze dagen je vrije tijd kunt vullen. Of een verhaal te 
schrijven hoe het is om de hele dag thuis te zijn. Ook 
met mooie tekeningen is de burgemeester blij. Alle 
inzendingen worden opgehangen in het gemeentehuis 
en uiteindelijk wordt hiervan een boekje gemaakt. 

Inmiddels hangt het kantoor van onze burgemeester al 
best vol met mooie inzendingen van kinderen. Maar er 
kan natuurlijk nog meer bij. Je kunt je bijdrage sturen 
naar info@gemeentehw.nl.

Heeft u hulp nodig tijdens 
de coronacrisis? Er zijn 
mensen in uw buurt die 
willen helpen!

Er zijn 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 
geplaatst. Er worden dagelijks nieuwe initiatieven aan 
toegevoegd. Kijk voor het overzicht op  
www.welzijnhoekschewaard.nl/coronacrisis.

Extra ondersteuning 
zelfstandige ondernemers
De gevolgen van de verscherpte maatregelen tegen 
de verspreiding van het coronavirus zijn groot, ook 
voor ondernemers. Daarom helpt gemeente Hoeksche 

Waard hen met aanvullende maatregelen: 
• Uitstel betaling gemeentelijke lasten;
• Vermindering huur terras;
• Uitstel betaling gemeentelijke factuur;
• Terugbetalen leges evenementenvergunning;
• Terugbetalen leges marktondernemers 

gemeentelijke markt.

Zelfstandige ondernemers/zzp’ers die in 
acute financiële nood verkeren
Zelfstandige ondernemers die in acute financiële 
nood verkeren, kunnen een versnelde aanvraag voor 
bijstand doen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen 
(RBZ). Dit is een afdeling van gemeente Rotterdam 
die de regeling voor meerdere gemeenten in Zuid-
Holland uitvoert. Via de website van het RBZ kunt u als 
ondernemer of zzp’er eenvoudig een aanvraag doen. 
U wordt dus doorverwezen naar een pagina van de 
gemeente Rotterdam. Het klopt dat het formulier dat 
moet worden ingevuld van gemeente Rotterdam is. 

Meer uitgebreide informatie staat op onze website 
www.gemeentehw.nl/hulpvoorondernemers. U kunt 
ook contact opnemen met de accountmanagers 
Bedrijven van team Ondernemen of uw vraag mailen 
naar ondernemen@gemeentehw.nl. Wij helpen u 
graag. 

Werkzaamheden gemeente 
in de openbare ruimte 
Op dit moment werken veel mensen thuis. Maar 
dat is niet voor iedereen mogelijk. Ook niet voor 
medewerkers of door ons ingehuurde aannemers 
die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het 
groenonderhoud of wegwerkzaamheden. Zij werken 
buiten, maar houden daarbij wel rekening met de 
aangescherpte hygiënemaatregelen en ze houden 
voldoende afstand.

In sommige gevallen zijn extra 
voorzorgsmaatregelen getroffen
Zo dragen medewerkers die de riolen reinigen en 
inspecteren beschermende pakken en mondkapjes. 
Calamiteiten zoals een rioolverstopping worden te 
allen tijde verholpen. Het opvangen en afvoeren van 
afvalwater is vanwege de volksgezondheid namelijk 
een door het RIVM aangemerkt ‘vitaal proces’. De 
beschermende kleding ziet er voor omwonenden 
anders uit dan normaal, maar de gemeente en de 
verantwoordelijke aannemer vinden het belangrijk 
dat de medewerkers maximaal beschermd hun werk 
kunnen doen.

Wijkverpleging overlegt 
met cliënten over tijdelijk 
minder thuiszorg
Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard hebben (in nauw 
overleg met gemeente Hoeksche Waard) onder andere 
de huishoudelijke ondersteuning tijdelijk anders 
ingericht. Zo kunnen de huishoudelijk medewerkers 
tijdens de coronacrisis op een andere manier worden 
ingezet. Het is tegelijkertijd een voorzorgsmaatregel 
om cliënten en medewerkers zo min mogelijk risico te 
laten lopen op besmetting met het coronavirus. 

Deze voorzorgsmaatregel is inmiddels door Zorgwaard 
ook overgenomen voor de thuiszorg die onder de 
wijkverpleging valt. Met de thuiszorgcliënten wordt 
overlegd welke hulp tijdelijk verminderd of eventueel 
gestopt kan worden. De wijkverpleegkundigen 
coördineren dit en nemen zelf persoonlijk contact op 
met hun thuiszorgcliënten en/of mantelzorgers.

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 
en kijk wat er in uw buurt  gebeurt 

of bel naar 

088-7308900

Vervolg



Inzamelingsacties 
beschermingsmiddelen en 
medische hulpmiddelen 
Maskers, handschoenen, brillen… Door 
het coronavirus is er een tekort aan 
beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. 
Diverse instanties zijn daarom inzamelingsacties 
gestart.

Het Rode Kruis
Particulieren of ondernemers die deze materialen 
willen inleveren, kunnen zich melden bij het Rode 
Kruis. Het Rode Kruis draagt alle ingezamelde 
materialen na controle en sortering over aan het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD 
GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de 
zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn.

Huisartsen
Ook de huisartsen in de regio Hoeksche Waard, 
Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten zijn 
een inzamelingsactie gestart. Zij hebben een 
groeiend tekort aan mondkapjes en andere 
beschermingsmiddelen. Daarom doen zij een 
oproep aan ondernemers en inwoners; heeft u nog 
mondkapjes of vuurwerkbrillen? Breng ze naar uw 
huisarts, zij hebben de beschermingsmiddelen hard 
nodig. Neem wel eerst telefonisch contact op met 
uw huisarts. De huisartsen verdelen onderling de 
materialen.

Meer informatie 
Meer informatie over deze inzamelingsactie vindt u op 
onze website www.gemeentehw.nl/coronavirus.

Meer gemak met nieuw 
digitaal loket voor inwoners 
met een uitkering
Inwoners met een uitkering bij gemeente Hoeksche 
Waard kunnen vanaf 1 maart gebruik maken van 
het nieuwe digitale portaal ‘Mijn Inkomen’. Het 
digitale portaal biedt veel extra gemak. Gebruikers 
kunnen op hun persoonlijke pagina 24 uur per dag 
en 7 dagen per week de eigen gegevens bekijken, 
uitkeringsspecificaties of jaaropgaven downloaden, 
het vakantiesaldo bekijken en wijzigingen in hun 
situatie doorgeven. Ook mensen met een openstaande 
vordering met betrekking tot een uitkering, kunnen 
gebruik maken van dit portaal. Zij kunnen hier 
bijvoorbeeld hun saldo bekijken. 

Gebruik maken van het beveiligde portaal 
‘Mijn Inkomen’
Om gebruik te maken van het beveiligde portaal ‘Mijn 
Inkomen’ heeft u een DigiD nodig. Het digitale portaal 
komt niet in de plaats van persoonlijk contact met de 
klantmanager, dit blijft gewoon mogelijk. U vindt het 
digitale portaal via onze website www.gemeentehw.nl 
onder de button Werk, Inkomen & Schulden.

De ‘Vrijheidskrant’ valt 
binnenkort bij u op de mat
We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid. Samen met veel 
vrijwilligers hebben we daarom de Vrijheidskrant 
gemaakt. Op dit moment wordt de krant gedrukt. Een 
krant vol met mooie artikelen en bijzondere verhalen.

In deze krant staan veel evenementen 
genoemd
Deze kunnen helaas niet plaatsvinden vanwege de 
strenge maatregelen om verdere verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Tot 1 juni zijn musea dicht 
en concerten en andere bijeenkomsten afgelast. Dat 
geldt dus ook voor de herdenkingen en activiteiten 
op 4 en 5 mei. Het is ontzettend jammer voor alle 
vrijwilligers die zich het afgelopen jaar enorm hebben 
ingezet voor de organisatie van deze activiteiten. 
Maar ook voor de bezoekers die uitkeken naar de 
herdenking en viering van onze vrijheid. Maar onze 
gezondheid staat voorop.

De krant valt van begin tot half april bij u op de mat. 
We wensen u heel veel leesplezier en vooral veel 
gezondheid toe in deze roerige tijden.

Nieuwsbrief renovatie 
Croonenburgh
Eind september 2018 is gemeente Hoeksche Waard 
gestart met groot onderhoud van de openbare ruimte 
in de wijk Croonenburgh 2e fase. We vervangen niet 
alleen de riolering maar ook de straten en trottoirs, de 
openbare verlichting en als laatste het openbaar groen. 
Er komt, onder andere, een gescheiden rioolstelsel en 
we richten de straten opnieuw in. Aannemersbedrijf 
Wallaard Noordeloos B.V. voert de werkzaamheden uit. 
Inmiddels zijn al veel werkzaamheden afgerond. Als 
alles verder volgens planning verloopt, ronden zij het 
werk voor de zomer van 2020 af. Dit is natuurlijk wel 
afhankelijk van het verdere verloop van de coronacrisis 
en eventueel daaruit voortkomende maatregelen. 
Afgelopen week hebben de bewoners van de wijk 
een nieuwsbrief ontvangen over het project. Deze 
staat ook op www.gemeentehw.nl onder ‘Actueel / 
Werk in uitvoering > Oud-Beijerland - renovatieproject 
Croonenburgh fase 2’.

Eigenaar boot Binnenmaas 
gezocht

Ter hoogte van de 
Dorpsstraat 56 in Maasdam 
ligt in de Binnenmaas een 
boot gedeeltelijk onder 
water. Het gaat om een 
stalen vlet met een lengte 
van ongeveer 4 meter 
inclusief wit afdekzeil.
Wij vragen de eigenaar van 
de boot om vóór 10 april 
aanstaande contact op te 

nemen met team Buitendienst via telefoonnummer 
14 0186 |  088 – 647 36 47. Meldt de eigenaar zich niet, 
dan verwijderen wij zelf de boot en voeren deze af.

Gevonden voorwerpen

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

Voorwerp met 

 registratienummer

Plaats/straat gevonden

Damesfiets - 20239177 Strijen, Troelstrastraat

Mountainbike - 20240291 Heinenoord, Dorpsstraat

Damesfiets - 20240329 Oud-Beijerland, Steenenstraat

Telefoon - 20241186 Strijen, ‘t Hoogt

Herenfiets - 20242868 Puttershoek, Prunuslaan

Damesfiets - 20242887 Oud-Beijerland, Randweg

Kinderfiets - 20243116 Numansdorp, Kwartelstraat

Herenfiets - 20243366 Niet bekend

Damesfiets - 20243374 Niet bekend

Herenfiets - 20243376 Niet bekend

Drone - 20243764 Oud-Beijerland, Mondriaanstraat

Dartpijlen - 20243874 Oud-Beijerland, Stuurboord

Toilettasje - 20244319 Oud-Beijerland, Zinkweg

Kentekenplaatje - 20245801 Maasdam, niet bekend

Portemonnee - 20245995 Puttershoek, Eikenlaan

Damesfiets - 20246726 Oud-Beijerland, Beijersehof

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. 

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

18-03-2020 Het bouwen van een woning, Fortlaan 3 in 

Numansdorp.

18-03-2020 Het doorbreken van de muur, Schoolweg 

63 in Numansdorp.

18-03-2020 Het plaatsen van een informatiebord, 

sectie D nr. 612 in Klaaswaal.

19-03-2020 Het bouwen van een bedrijfshal met 

kantoor, Reedijk bedrijventerrein Sectie G 

nr. 1836 in Heinenoord.

Er staan weer 
nieuwe vacatures op 
werkenbijdehw.nl!

•   Communicatieadviseur  
(36 uur) 

•   Plaatsvervangend griffier/ 
senior raadsadviseur domeinen Bestuur 
en Financiën  (32-36 uur)

•   Gegevensbeheerder Basisregistratie 
Grootschalige Topografie (BGT)  (36 uur)
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19-03-2020 Het plaatsen van beschoeiing, Wintertaling 

30 in Numansdorp.

20-03-2020 Het bouwen van een woning, Fortlaan 9  in 

Numansdorp.

20-03-2020 Het bouwen van een woning, Oud-

Cromstrijensedijk OZ 46 in Klaaswaal.

20-03-2020 Het verbreden van de inrit, Oud-

Cromstrijensedijk OZ 31 a in Klaaswaal.

22-03-2020 Het bouwen van een aanbouw, Doelweijk 

16 in Nieuw-Beijerland.

23-03-2020 Het plaatsen van een container, 

Kreupeleweg 2 in Klaaswaal.

23-03-2020 Het plaatsen van een dakkapel, 

Zilvermeeuw 20 in Oud-Beijerland.

23-03-2020 Het wijzigen van de locatie toegangshek 

op het achterterrein, Kreupeleweg 2 in 

Klaaswaal.

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

18-03-2020 Het realiseren van een beschoeiing, 

Torensteelaan 88 in Numansdorp.

18-03-2020 Het verbouwen van de woning met een 

aanbouw en dakterras en dakkapel,

Dotterbloemstraat 4 in Klaaswaal.

18-03-2020 Het vergroten van een garage/berging, 

Molendijk 43 in Zuid-Beijerland.

19-03-2020 Het realiseren van een dakopbouw 

Kievit 35 in Oud-Beijerland.

19-03-2020 Het uitbreiden en verbouwen van het pand 

tot een bedrijfsverzamelgebouw met 

opslagboxen en bedrijfsunits, Anthony 

Fokkerstraat 5a t/m 5t in Oud-Beijerland.

19-03-2020 Het plaatsen van een dakopbouw, 

Ravenswey 6 in Oud-Beijerland.

19-03-2020 Het aanleggen van een vluchtroute, 

Dorpsstraat 26 in Heinenoord.

19-03-2020 Het verwijderen van een draagmuur, 

Wiekenkruis 19 in Puttershoek.

19-03-2020 Het verbouwen en uitbreiden van het 

bestaande pand, Albert Einsteinstraat 2 

in Oud-Beijerland.

20-03-2020 Het bouwen van een bedrijfswoning, 

Boendersweg 8 (Sectie H nr. 606) in 

’s-Gravendeel.

20-03-2020 Het uitbreiden van de bestaande uitrit, 

van Gaesbeekstraat 2 in Westmaas.

23-03-2020 Het vergroten van 2 raamkozijnen, 

Scheepswerf 512 in Nieuw-Beijerland.

23-03-2020 Het plaatsen van een opbouw, Bachlaan 59 

in Oud-Beijerland.

23-03-2020 Het bouwen van een woning, Suze 

Groenewegstraat Sectie M nr. 956 in 

Strijensas.

24-03-2020 Het bouwen van een woning, 

Ambachtsheerenlaan 10 (kavel 14) in  

Zuid-Beijerland.

24-03-2020 Het realiseren van een in-/uitrit, 

Middelstraat 11 in Nieuw-Beijerland.

24-03-2020 Het vervangen van de bestaande 

keerwanden, Oudendijk 58 in Strijen.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

19-03-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Leliestraat 

oneven 13  t/m 21, 25, 27, 29, 33, 35 en 

even: 10, 12, 16, 20 t/m 34 in  

Zuid-Beijerland.

20-03-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Molenlaan 2 

in Maasdam.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

13-03-2020 Ontheffing sluitingsuur voor de vrijdag en 

zaterdagnacht voor ‘Ons Proeflokaal’ aan 

de Boompjesstraat 3 in Strijen.

19-03-2020 Exploitatievergunning voor horeca 

‘Beleef het en Eet het’ aan de Groot 

Cromstrijensedijk 17a in Strijen.

24-03-2020 Kennisgeving geluid op 20 juni van 

22.30 tot en met 01.00 uur op de locatie  

Schenkeltje 27-29 in ’s-Gravendeel in 

verband met een jubileumfeest ter 

gelegenheid van het 55-jarig bestaan van 

de tennisvereniging.

Bekendmaking 
gehandicapten parkeerplaats 
op kenteken
Het college van B&W maakt bekend dat zij het 
volgende heeft besloten:

• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken in de Hazelaarstraat op het 
meest noordelijk gelegen parkeervak naast de 
Anemoonstraat 40 in Oud-Beijerland.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, 
binnen een termijn van 6 weken, een schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van B&W.

Bekendmaking ingetrokken 
gehandicapten-
parkeerplaatsen
Het college van B&W maakt bekend dat zij 
heeft besloten de verkeersbesluiten, waarin de 
gehandicaptenparkeerplaatsen op de volgende 
locaties toegekend zijn, in te trekken:

• Wega ter hoogte van nr. 5 in Puttershoek;
• Hofstee ter hoogte van nr. 27 in Zuid-Beijerland;
• Smidsweg ter hoogte van nr. 15 in ’s-Gravendeel;
• Binnenbans ter hoogte van nr. 51 in 

Mijnsheerenland;
• Wouter van den Walestraat ter hoogte van nr. 43 in 

Heinenoord.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, 
binnen een termijn van 6 weken, een schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van B&W.

Bekendmaking  
Wet milieubeheer
Op 18 maart 2020 hebben wij gegevens ontvangen in 
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het veranderen van de inrichting, zijnde 
een vuurwerkverkooppunt, gelegen aan de Zinkweg 
95 in Oud-Beijerland. Deze melding is geregistreerd 
onder zaaknummer Z-20-369620.

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


