
Gemeentenieuws

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

sluiting accommodaties) 
• Coronavirus: wat kunt u zelf doen?
• Regionale informatie
• Landelijke informatie
In deze rubriek vindt u een overzicht van een aantal 
recente belangrijke nieuwsberichten.

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.

Strandjes bij Haringvliet
brug blijven gesloten tot en 
met dinsdag 28 april
Tijdens het paasweekend werden de strandjes bij 
de Haringvlietbrug gesloten. Deze blijven in ieder 
geval dicht tot en met dinsdag 28 april. Voorzitter 
Wouter Kolff van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
nam dit besluit vanwege de aanhoudende zonnige 

weersverwachtingen en het naderende lange weekend 
vanwege Koningsdag op 27 april.

Na een paasweekend waarin het overgrote deel van 
van de mensen zich goed aan de maatregelen hield, 
blijft het ook de komende weken belangrijk om de 
actuele maatregelen op te volgen. Zoveel mogelijk 
thuisblijven is dan ook nog steeds het advies. “Een 
frisse neus halen in de eigen buurt moet kunnen, maar 
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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

Wat te doen als de spanningen thuis oplopen?

We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen 
de spanningen thuis op. Daarom proberen we zoveel mogelijk te helpen. De Rijksoverheid heeft handige tips en 
contactgegevens op een rijtje gezet. 

Was vaker je 
handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.  .

 

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

Deel (samen) je dag in, zorg voor regelmaat
Sta elke dag om dezelfde tijd op en ga om dezelfde tijd naar 

bed. Eet, ontspan, beweeg en werk op dezelfde tijdstippen. 

Maak goede afspraken over wat wel en niet mag, en wie 

wat doet. Beweeg voldoende. Vraag aan elkaar hoe het 

gaat, en of je wat voor iemand kan doen.

Uit je gevoelens en maak afspraken
Zeg wat je voelt of schrijf het op. Laat kinderen tekenen of 

hun gevoelens uitbeelden met speelgoed. Laat spanning 

niet tot onveilige situaties leiden. Zorg dat er afspraken zijn 

bij wie jij, je partner en/of je kinderen terecht kunnen als het 

uit de hand loopt.

Bespreek spanningen en ruzies
Praat ruzies uit, en vertel elkaar waar je je zorgen over 

maakt. Bespreek oplossingen: Wat maakt jou, je partner, 

en/of je kinderen weer rustig?

Neem een time-out
Verlies je de controle? Tel tot 10. Adem diep in en uit. Neem 

afstand. Zoek een veilige plek. Ga bijvoorbeeld buiten een 

stukje wandelen, als dat kan en niemand thuis ziek is.

Wat als de spanningen thuis oplopen?
We blijven deze periode zoveel mogelijk 
thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, 
maar in sommige situaties lopen de  
spanningen thuis op. Daarom proberen  
we zoveel mogelijk te helpen.

Zoek steun of hulp
Blijf contact houden met vrienden en familie. Praat met 

iemand die je vertrouwt. Bel of chat als je wil praten, iets  

wil vragen of iemand zoekt die naar je luistert:

Kinderen (8-18 jaar):

• Ga naar de Kindertelefoon of bel: 0800-0432

Jongeren:

• Gebruik de chatfunctie via JouwGGD.nl

Volwassenen:

• Bezoek deluisterlijn.nl 0f bel 0900-0767

• Bezoek mindkorrelatie.nl of bel 0900-1450

• Een jeugdgezondheidszorg-organisatie in de buurt

• Ouderen kunnen ook bellen met de ANBO via 

0348-466-666 of chatten met het Nationaal 

Ouderenfonds: Helpdesk Welkom Online

• Denk je eraan om jezelf pijn te doen, of aan zelfmoord?  

Bel 0900-0113 of chat met vrijwilligers op 113.nl.

Spreek je hulpverlener of Veilig Thuis
Kan je zelf geen oplossing voor het probleem bedenken? 

Neem dan contact op met je eigen hulpverlener, huisarts 

of met het sociale (wijk)team in de buurt. 

Je mag elke dag, 24 uur per dag, Veilig Thuis bellen op 

0800-2000. Voor een luisterend oor en advies over de 

situatie waarover jij je zorgen maakt. Dit kan ook anoniem. 

Bij direct gevaar bel je 112.

Meer tips
Meer tips over oplopende spanningen vind je op:  

ikvermoedhuiselijkgeweld.nl, nji.nl, movisie.nl en ncj.nl.

Was vaker je 
handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.  .

 

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

Deel (samen) je dag in, zorg voor regelmaat
Sta elke dag om dezelfde tijd op en ga om dezelfde tijd naar 

bed. Eet, ontspan, beweeg en werk op dezelfde tijdstippen. 

Maak goede afspraken over wat wel en niet mag, en wie 

wat doet. Beweeg voldoende. Vraag aan elkaar hoe het 

gaat, en of je wat voor iemand kan doen.

Uit je gevoelens en maak afspraken
Zeg wat je voelt of schrijf het op. Laat kinderen tekenen of 

hun gevoelens uitbeelden met speelgoed. Laat spanning 

niet tot onveilige situaties leiden. Zorg dat er afspraken zijn 

bij wie jij, je partner en/of je kinderen terecht kunnen als het 

uit de hand loopt.

Bespreek spanningen en ruzies
Praat ruzies uit, en vertel elkaar waar je je zorgen over 

maakt. Bespreek oplossingen: Wat maakt jou, je partner, 

en/of je kinderen weer rustig?

Neem een time-out
Verlies je de controle? Tel tot 10. Adem diep in en uit. Neem 

afstand. Zoek een veilige plek. Ga bijvoorbeeld buiten een 

stukje wandelen, als dat kan en niemand thuis ziek is.

Wat als de spanningen thuis oplopen?
We blijven deze periode zoveel mogelijk 
thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, 
maar in sommige situaties lopen de  
spanningen thuis op. Daarom proberen  
we zoveel mogelijk te helpen.

Zoek steun of hulp
Blijf contact houden met vrienden en familie. Praat met 

iemand die je vertrouwt. Bel of chat als je wil praten, iets  

wil vragen of iemand zoekt die naar je luistert:

Kinderen (8-18 jaar):

• Ga naar de Kindertelefoon of bel: 0800-0432

Jongeren:

• Gebruik de chatfunctie via JouwGGD.nl

Volwassenen:

• Bezoek deluisterlijn.nl 0f bel 0900-0767

• Bezoek mindkorrelatie.nl of bel 0900-1450

• Een jeugdgezondheidszorg-organisatie in de buurt

• Ouderen kunnen ook bellen met de ANBO via 

0348-466-666 of chatten met het Nationaal 

Ouderenfonds: Helpdesk Welkom Online

• Denk je eraan om jezelf pijn te doen, of aan zelfmoord?  

Bel 0900-0113 of chat met vrijwilligers op 113.nl.

Spreek je hulpverlener of Veilig Thuis
Kan je zelf geen oplossing voor het probleem bedenken? 

Neem dan contact op met je eigen hulpverlener, huisarts 

of met het sociale (wijk)team in de buurt. 

Je mag elke dag, 24 uur per dag, Veilig Thuis bellen op 

0800-2000. Voor een luisterend oor en advies over de 

situatie waarover jij je zorgen maakt. Dit kan ook anoniem. 

Bij direct gevaar bel je 112.

Meer tips
Meer tips over oplopende spanningen vind je op:  

ikvermoedhuiselijkgeweld.nl, nji.nl, movisie.nl en ncj.nl.



blijf je gezonde verstand gebruiken en houd je aan de 
maatregelen”, zegt voorzitter Wouter Kolff.

De noodverordening met daarin de maatregelen om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen vindt u 
op onze website www.gemeentehw.nl/coronavirus.

Eerste hulp voor ouders/
verzorgers in coronatijd

Merkt u dat uw ‘wat gaan we doen’- inspiratie een 
beetje opraakt? Heeft u behoefte aan beweeg- of 
knutseltips? Lopen de spanningen zo langzamerhand 
een beetje op? Lijkt het u fijn om een praatje met 
een andere ouder/verzorger te maken, of misschien 
liever met een hulpverlener? Wilt u weten hoe u deze 
meivakantie onvergetelijk maakt zonder weg te gaan? 
Of wat de maatregelen de komende weken voor uw 
gezin betekenen? Ga dan naar  
hoekschewaard.alsvillage.nl/ouders. 

Op bezoek bij 
Huisartsenpost Klaaswaal

Wethouder Joanne Blaak en burgemeester Bram 
van Hemmen bezochten woensdagavond 15 april 
de Huisartsenpost (HAP) ’t Hellegat in Klaaswaal. Zij 
waren uitgenodigd om hier, uiteraard op gepaste 
afstand, met medewerkers te praten over hun 
ervaringen tijdens de coronacrisis. De HAP is een 
samenwerkingsverband tussen de huisartsen 
in de Hoeksche Waard en regelt de (dringende) 
huisartsenhulp buiten kantoortijden, dus in de avond, 
nacht en in het weekeinde. 

Aparte locatie voor coronaklachten
Sinds de coronacrisis heeft de HAP in Klaaswaal een 
speciale tweede locatie geopend waar alle patiënten 
met een vermoeden van corona worden behandeld. 
Ook patiënten die naar hun eigen huisarts bellen met 
een andere klacht, worden bevraagd op bijvoorbeeld 
luchtwegklachten en/of koorts. Lijkt het op corona, 
dan wordt de patiënt uit voorzorg behandeld in de 
speciale coronalocatie van de HAP. Deze locatie is 24/7 
open. De ‘gewone’ HAP voor spoedeisende hulp is 
alleen buiten kantoortijden open.

Naar de dokter met klachten
De huisartsen merken dat inwoners in deze rare 
periode minder vaak om hulp vragen. Uit angst voor 
besmetting of om de huisartsen niet extra te belasten. 
Dat is niet nodig. Ook nu kunt u met klachten gewoon 
naar uw huisarts of de HAP, net als anders. Neem 
wel eerst even telefonisch contact op voor u naar de 
praktijk komt en maak een afspraak. Patiënten met 
klachten die op corona lijken, worden niet behandeld 
in de eigen huisartspraktijk of de ‘gewone’ HAP.

Rectificatie  
‘Gemaakte kosten voor 
evenementen in relatie tot 
verstrekte subsidies’

In Het Kompas van vrijdag 10 april stond de 
volgende informatie:
Op maandag 23 maart 2020 heeft het RIVM 
aangescherpte maatregelen aangekondigd in 
verband met het tegengaan van verspreiding van het 
coronavirus. Een van de aangekondigde maatregelen is 
dat bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Het college 
besloot om subsidies voor evenementen die vanwege 
de coronacrisis niet door kunnen gaan, niet terug te 
vorderen. Verenigingen ontvangen hierover een brief 
met informatie over de voorwaarden bij het niet terug 
vorderen van de subsidie.

Hoewel er wordt gesproken over de voorwaarden, 
is de passage over het precieze bedrag waarvoor dit 
wel/niet geldt, weggevallen. Het gaat om de volgende 
informatie: Subsidies tot € 1.000,- worden niet 
teruggevorderd (subsidietoekenning is vaststelling). 
Voor subsidies vanaf € 1.000,- wordt in overleg een 
beslissing genomen. Voor deze subsidies moet dus een 
vaststelling/verantwoording worden gedaan. Moet 
u subsidieverantwoording/subsidievaststelling 
aanvragen? Dan informeren wij u hierover per brief.

Volgende week valt het 
voorjaarsnummer van het 
seniorenmagazine ‘Wegwijs’ 
bij u op de mat

Houd volgende week uw brievenbus goed in de 
gaten. Het voorjaarsmagazine ‘Wegwijs’ valt bij alle 
75-plussers in de Hoeksche Waard op de deurmat. In 
deze Wegwijs vertelt een openhartige weduwe hoe zij 
maanden na de dood van haar levenspartner hem pas 
écht ging missen. U leest hoe een actieve senior zich 
als een vis in het water voelt op de plek waar hij woont 
en werkt en een kordate 89-jarige overtuigt u vast en 
zeker van het nut om een cursus valpreventie te gaan 
doen. Dat reizen met het openbaar vervoer makkelijker 
is dan u denkt en dat je dan nog eens ergens komt, 
leest u in de gemeenterubriek. De columnist van deze 
Wegwijs deelt zijn kijk op duurzaamheid met u en in de 
rubriek Wonen kunt u lezen hoe u uw huis brandveilig 
kunt maken of hoe u een woningscan kunt aanvragen. 
Ontmoetingen buitenshuis zijn momenteel niet 
mogelijk maar toch willen we u graag informeren over 
de nieuwe multifunctionele accommodatie ‘Boezem & 
Co’ Boezem & Co en Parel groen. 

Gemeente Hoeksche 
Waard is op Koningsdag en 
Bevrijdingsdag gesloten
Op maandag 27 april (Koningsdag) en dinsdag 5 mei 
(Bevrijdiginsdag) is gemeente Hoeksche Waard
gesloten en dus telefonisch niet bereikbaar. Voor een 
actueel overzicht van onze openingstijden kijkt u op 
www.gemeentehw.nl.

Toerit ’sGravendeel 
tijdelijk kort afgesloten 
op woensdag 22 april 
In de nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 april 
aanstaande worden meetwerkzaamheden uitgevoerd 
op de A16 nabij de af- en toerit ‘s-Gravendeel en 
Dordrecht-centrum. Nood- en hulpdiensten kunnen 
van het werkvak gebruik maken.

Tussen 22.00 en 05.00 uur wordt kortdurend (minder 
dan 1 uur) de toerit 20 ‘s-Gravendeel vanuit zuidelijke 
richting en de afrit 21a Dordrecht-Centrum vanuit 
zuidelijke richting afgesloten. Dit gebeurt achter 
elkaar, dus niet gelijktijdig. Het verkeer wordt 
omgeleid via de opvolgende toe-/afrit.

Thuis aan de slag  
met de Ewaste Race 

Hoeksche Waard
Kinderen van 10 basisscholen uit de Hoeksche Waard 
gaan thuis aan de slag met de E-waste Race! Het 
reguliere project waarin kinderen op school leren dat 
het belangrijk is om elektronisch afval (e-waste) in te 
zamelen en te recyclen, kan door het coronavirus niet 
plaatsvinden. Er is nu een online programma gemaakt 
waardoor de kinderen door middel van video’s, 
quizzen en challenges alles leren over het belang om 
elektronische apparaten te recyclen. 

Stapsgewijs worden de leerlingen 
meegenomen langs video’s en opdrachten
Ze gaan ook zelf aan het werk door bijvoorbeeld 
campagnes te maken, social media bij hun project te 
betrekken en inzichtelijk te maken wat zij zelf allemaal 
aan elektronische spullen in huis hebben. 

Red e-waste uit de prullenbak! 
Een belangrijk onderdeel van het online lesprogramma 
gaat over elektronisch afval uit de prullenbak krijgen. 
Nog te vaak belandt e-waste bij het restafval. Nu de 
leerlingen niet kunnen inzamelen op school, gaan de 
leerlingen zelf aan de slag om de boodschap aan hun 
omgeving te vertellen. Zo proberen ze het e-waste uit 
de prullenbak te redden en hun omgeving bewust te 
maken dat je e-waste (op een moment dat het weer 
kan) naar de milieustraat moet brengen. 

De E-waste Race Hoeksche Waard is een initiatief van 
Weee Nederland en RAD HW B.V.

Vervolg
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Beschadigde 
voetgangersbrug in Strijen 
vervangen

Rond de afgelopen jaarwisseling raakte de brug bij 
het Bovenwegse Bos in Strijen zwaar beschadigd 
door brandstichting. Er was zoveel schade aan de 
brug dat reparatie niet mogelijk was. Deze week is 
er door Aannemersbedrijf Damsteegt uit Meerkerk 
een nieuwe brug geplaatst. Hierdoor is de daarop 
aansluitende wandelroute weer bereikbaar.

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

06-04-2020 * Rectificatie * 

Het bouwen van een landgoed, 

Torensteepoldersekade 6 in Numansdorp 

moet zijn Ambachtsheerenlaan 6 (kavel 10) 

in Numansdorp.

08-04-2020 Het bouwen van een kleinschalige 

opslagruimte, Reedijk Sectie G 1820 in 

Heinenoord.

08-04-2020 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning, Schenkeldijk 21 in 

’s-Gravendeel.

08-04-2020 Het realiseren van een nieuwe toerit, 

Kreupeleweg 4 in Klaaswaal.

08-04-2020 Het realiseren van een uitbouw, 

Sleutelbloemstraat 6 in Klaaswaal.

09-04-2020 Het bouwen van een woning, Schenkeldijk 

61b in Strijen.

09-04-2020 Het plaatsen van een aanbouw, Piet 

Heinstraat 47 in Oud-Beijerland.

09-04-2020 Het plaatsen van een schutting, 

maximaal 2 meter hoog op eigen perceel, 

Spuivelden 2 in Heinenoord.

09-04-2020 Het plaatsen van 2 dakkapellen, Kalesland 

78 in Heinenoord.

10-04-2020 Het bouwen van een woning, 

Middelsluissedijk OZ 52 in Numansdorp.

10-04-2020 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning, Lehárstraat 2 in 

Oud-Beijerland.

10-04-2020 Het plaatsen van een schuur, Dorpsstraat 

67 in Maasdam.

10-04-2020 Het plaatsen van reclame, Ferrarilaan 6 in 

Oud-Beijerland.

10-04-2020 Het realiseren van een inrit, Pieter de 

Hooghlaan 35 in Oud-Beijerland.

12-04-2020 Het bouwen van een houten buitenverblijf, 

Havenweg 7 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

07-04-2020 Het realiseren van een woning in het 

bestaande pand en het wijzigen van de 

gevel, Bootstraat 6 in Oud-Beijerland.

08-04-2020 Het gewijzigd bouwen van een 

appartementengebouw, Nieuweweg 12a 

t/m 12j in ’s-Gravendeel.

08-04-2020 Het plaatsen van een informatiebord, 

Rijksstraatweg ter hoogte van nr. 30, sectie 

D nr. 612 in Klaaswaal.

09-04-2020 Het transformeren van het pand naar 

5 appartementen, Burgemeester de 

Zeeuwstraat 20 in Numansdorp.

09-04-2020 Het plaatsen van een damwand en vlonder, 

Vleugel 16 in Oud-Beijerland.

14-04-2020 Het realiseren van een carport aan de 

voorzijde van de woning, Binnenmaasoever 

18 in Maasdam.

Beslistermijn verlengen

Datum verlen

ging

Zakelijke inhoud

14-04-2020 Het bouwen van een loods, Thomas 

Edisonstraat naast nummer 20 in  

Zuid-Beijerland. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum 

wordt daardoor 06-06-2020.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

09-04-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Leliestraat 

14, 18, 23, 31, 36, 38 en 40 in  

Zuid-Beijerland.

09-04-2020 Het verwijderen en afvoeren 

van asbesthoudende materialen, 

Meerkoetplaats 1-3 en 11-13 in 

Numansdorp.

09-04-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Torenstraat 

16 in Numansdorp.

10-04-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Munnikenweg 

2 in Westmaas.

13-04-2020 Het veranderen van de draagconstructie, 

Mollekade 27 in Heinenoord.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

15-04-2020 Stookontheffing vanwege het stoken 

van besmet hout met bacterievuur in de 

periode van 20 april tot en met 31 oktober. 

Stooklocatie Zuidzijdsedijk 7, in Nieuw-

Beijerland. Verbranding alleen wanneer 

bomen zijn besmet.

V E R V O L G

www.samenhoekschewaard.nl

Winkelen tijdens de coronacrisis? Hier vindt u alle
informatie, openingstijden en aangepaste regels
per winkel in de Hoeksche Waard op een rij:



Vastgestelde besluiten

De voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
heeft op zondag 12 en maandag 13 april de volgende 
besluiten vastgesteld:

• Op maandag12 april: Besluit aanwijzing verboden 
gebied/locatie artikel 2.5 Noodverordening 
COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 3 april 
2020;

• Op dinsdag13 april: Besluit verlenging 
aanwijzing verboden gebied/locatie artikel 2.5 
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-
Holland Zuid 3 april 2020.

Bovengenoemd besluit vindt u op de website  
www.gemeentehw.nl. Op  
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Vooraankondiging 
wegwerkzaamheden 
Stougjesdijk – Beneden 
Oostdijk OudBeijerland

Gemeente Hoeksche Waard is van plan groot 
onderhoud aan het traject Stougjesdijk - Beneden 
Oostdijk in Oud-Beijerland uit te voeren. Het asfalt 
wordt over het hele traject vervangen en de kruising 
in de bocht met de Stougjesdijk wordt verkeersveiliger 
gemaakt. 

De werkzaamheden staan gepland van 
begin juni tot begin augustus 2020
Het werk wordt in fases uitgevoerd en het verkeer 
wordt omgeleid. Dit betekent dat het centrum van het 
dorp in deze periode bereikbaar is via bedrijventerrein 
De Bosschen en via de randweg N217 – Kwakscheweg 
– Koninginneweg. De verkeersdrukte op deze 
routes neemt dus toe en zorgt mogelijk voor wat 
verkeersoverlast. Wij proberen dit tot een minimum 
te beperken. Er wordt rekening gehouden met 
onvoorziene omstandigheden bij de aanbesteding en 
de weersomstandigheden bij de uitvoering. Hierdoor 
kan de planning mogelijk nog iets aangepast worden. 

Het asfalt wordt vervangen en bushaltes 
komen tijdelijk te vervallen
Het gaat om de Beneden Oostdijk van de aansluiting 
op de Koninginneweg tot en met de kruising met 
de Stougjesdijk. Afhankelijk van de fase waarin de 
werkzaamheden zijn, vervallen ook de bushaltes langs 
deze route. In overleg met Connexxion rijden de 
bussen dan een alternatieve route. Meer informatie 
hierover volgt op een later moment. De bushaltes zelf 
worden vernieuwd. 

De kruising van de Stougjesdijk met de 
Beneden Oostdijk wordt verkeersveiliger 
gemaakt
De gemeente heeft al langer de wens om de kruising 
opnieuw in te richten. Met name voor overstekende 
fietsers moet de verkeersveiligheid op dit punt 
worden verbeterd. 

Heeft u nog vragen? 
Neemt u in dat geval contact op met projectleider 
Nico van Kampen via e-mail  
openbareruimte@gemeentehw.nl of via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47. 

Bekendmaking  
Wet milieubeheer
Op 10 februari is een melding ontvangen in het kader 
van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het het wijzigen van de inrichting 
gelegen aan de Nieuwendijk 4 in Zuid-Beijerland.
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer  
Z-20-367689.

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.

Nieuws uit de gemeenteraad

2 oordeelsvormende 
vergaderingen op dinsdag 
21 april
(herhaalde aankondiging vanwege tijdstip)
Dinsdag 21 april om 19.30 uur vinden er 2 afzonderlijke 
oordeelsvormende vergaderingen plaats. De ene 
vergadering gaat over het domein Samenleving en 
Bestuur. De andere vergadering gaat over het domein 
Fysieke Leefomgeving.

De raads- en burgerleden vergaderen 
digitaal
U kunt deze digitale vergaderingen volgen via  
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Rechtstreekse
uitzendingen & geluidsverslagen of via  
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.

De stukken voor deze vergaderingen vindt u op 
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Agenda’s en 
vergaderstukken / 21 april 2020.

Spreekrecht
De gemeenteraad geeft inwoners de gelegenheid om 
in te spreken over de agendapunten. Door het
digitaal vergaderen gaat dat anders dan u gewend 
bent. U kunt nu uitsluitend schriftelijk gebruik maken 
van het inspreekrecht. U kunt uw schriftelijke inspraak 
tot uiterlijk maandag 20 april 09.00 uur mailen naar 
griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam 
en voor welk agendapunt uw inspraak geldt. De 
griffie plaatst uw inspraak dan bij het betreffende 
agendapunt.

De agenda voor beide vergaderingen is als volgt:

Samenleving en Bestuur
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht burgers - Schriftelijke inbreng
4. Preventie en handhavingsplan Alcohol 2020-2023
5. Intrekken verordening kindgebonden financiering, 

peuteropvang en voorschoolse educatie

6. Toetreding Goeree-Overflakkee bij RAD HW - 
Wensen en bedenkingen

7. Normenkader

Fysieke Leefomgeving
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen 
3. Spreekrecht burgers (schriftelijke) 
4. Bespreken raadsinformatiebrieven 
5. Bestemmingsplan De Waterborg in Puttershoek 
6. Startnotitie vastgoed op orde 
7. Discussienota integraal beleidsplan openbare 

ruimte 

Besluitvormende raadsvergadering
Na deze oordeelsvormende vergaderingen vindt de 
besluitvormende raadsvergadering plaats op dinsdag 
28 april. Dit wordt ook een digitale vergadering. In Het 
Kompas van vrijdag 24 april vindt u meer informatie 
over deze vergadering.

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


