
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.

Maatregelen tegen 
verspreiding coronavirus 
verlengd
Het kabinet heeft de meeste maatregelen tegen 
verspreiding van het coronavirus verlengd. Voor 
kinderen worden de maatregelen versoepeld. Vanaf 
maandag 11 mei gaan basisscholen gedeeltelijk 
weer open. Kinderen kunnen ook weer beperkt gaan 
sporten. Het verbod op evenementen en betaald 
voetbal wordt echter verlengd tot 1 september. 
Zelfstandig wonende ouderen kunnen beperkt bezoek 
ontvangen. Premier Rutte: ‘Voorzichtigheid nu is beter 
dan spijt achteraf.’ De druk op de zorg is nog steeds 
gigantisch hoog.

Wat verandert er?
1. Basisscholen, speciaal onderwijs en 

kinderopvang weer open
•  Scholen in het basisonderwijs, inclusief het 

speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang 
openen op maandag 11 mei hun deuren;

•  Basisscholen in het primair onderwijs halveren de 
groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 
ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere 
helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand. 
De praktische invulling van dit principe ligt de 
komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder 
uitwerken ; daarbij kunnen verschillen tussen 
scholen ontstaan. Scholen informeren ouders 
over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen 
precies betekent;

•  Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd 
gaat 100% open;

•  Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel 
mogelijk lopend of op de fiets naar school of 
opvang te brengen om zo het openbaar vervoer 
te ontlasten;

•  Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen 
zich in om noodopvang zoveel mogelijk via 
reguliere wijze te organiseren; de organisatie van 
noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt 
nog nader gewerkt;

•  Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen 
voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het 
voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer 
(deels) naar school kunnen.

2. Sporten voor kinderen en topsporters weer 
toegestaan
•  Kinderen en jongeren krijgen vanaf woensdag 

29 april meer ruimte voor georganiseerde 
buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden);

•  Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder 
begeleiding samen buiten sporten. Douchen 
gebeurt thuis, en ouders kunnen niet langs de 
zijlijn kijken;

•  Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder 
begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan 
met 1,5 meter afstand ertussen. Douchen gebeurt 
thuis, en ouders kunnen niet langs de zijlijn kijken;
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Maatregelen in het openbare leven:

Beperk sociaal contact:

Opening kinderopvang en 
(speciaal) basisonderwijs. 

Basisscholen halveren 
groepsgroo�e in de klas. 
Kinderen gaan de hel� van 
de tijd naar school. De andere 
hel� volgen ze onderwijs 
op afstand.

Vanaf 11 mei

 Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 
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Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaker je 
handen.

 .

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis 
en ziek uit. Ben je ook 
benauwd en/of heb je 
koorts? Dan moet iedereen 
in het huis thuisblijven.

 

Uitzondering voor gezinnen / huishoudens 
en kinderen t/m 12 jaar. 

 
Ga alleen naar buiten voor 
boodschappen, een frisse 
neus of om iets voor een 
ander te doen.

 

Kinderen t/m 12 jaar kunnen 
georganiseerd en onder 
begeleiding samen buiten 
sporten. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Jongeren van 13 t/m 18 jaar 
kunnen georganiseerd en 
onder begeleiding samen 
buiten sporten op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Topsporters kunnen binnen- 
en buitentrainingen 
herva�en, op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Zelfstandig wonende ouderen 
(70+) kunnen door één of 
twee vaste personen worden 
bezocht.

Het overige onderwijs blij� 
gesloten. 

Werk thuis wanneer dit 
mogelijk is. 

Groepsvorming van meer 
dan twee personen is alleen 
toegestaan als er 1,5 meter 
afstand wordt gehouden. 

Alle evenementen met een 
vergunnings- en meldplicht 
zijn verboden.

Tot 1 september:T/m 19 mei:Vanaf 29 april

Alle eet- en drinkgelegenhe-
den zijn gesloten. Bezorgen 
en a�alen blij� mogelijk. 

Sportverenigingen (18+), 
�tnessclubs, sauna’s, casino’s, 
speelhallen en seksinrichtin-
gen zijn gesloten. 

Publieke locaties zoals musea, 
concertzalen, theaters, 
sportclubs zijn gesloten. 

Het uitoefenen van alle 
contactberoepen is verboden.

Samenkomsten zijn 
verboden.

Hoest en nies in 
je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes. 

Schud geen handen.



•  Gemeenten maken hierover afspraken met 
sportverenigingen en buurtsportcoaches; er 
kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten 
ontstaan;

•  Topsporters kunnen op aangewezen 
trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 
meter afstand in acht nemen.

3. Evenementen afgelast tot 1 september
 Evenementen vormen helaas een risico op te snelle 

en te brede verspreiding van het virus. Het huidige 
verbod op evenementen met vergunnings- en 
meldplicht wordt verlengd tot dinsdag 1 september. 
Het risico op verspreiding van het virus is tijdens 
evenementen te groot. Premier Rutte: “We kunnen 
de risico’s de komende maanden nog niet aan.” Ook 
het betaald voetbal gaat niet door.

4. Bezoek aan zelfstandig wonende ouderen 
beperkt mogelijk

 Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers 
wordt aangepast. Vanaf woensdag 29 april geldt: 
zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder 
kunnen door 1 of 2 vaste personen met enige 
regelmaat worden bezocht.

Wat verandert er niet?
We gaan samen door met de corona-aanpak in 
Nederland. We blijven zoveel mogelijk thuis, werken 
thuis. Rutte: “Doe boodschappen alleen, houdt 1,5 
meter afstand. Blijf bij verkoudheid thuis, was je 
handen vaak en hoest en nies in je elleboog.” Bezoek 
aan verplegings- en verzorgingstehuizen blijft niet 
toegestaan. Premier Rutte: “Hier zit veel pijn en verdriet. 
We weten dat het noodzakelijk is onze kwetsbare 
ouderen in verpleegtehuizen zo goed mogelijk te 
beschermen.” Hoe en wanneer een aanpassing van 
bezoekregeling mogelijk is wordt onderzocht. Daarbij 
wordt rekening gehouden met het feit dat geen bezoek 
voor ouderen en familie en vrienden heel zwaar is. 
Contactberoepen blijven tot woensdag 20 mei niet 
toegestaan. Er volgt nog een advies over het gebruik 
van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de zorg.

Volhouden blijft nodig
We hebben veelal een manier gevonden om ons 
dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang 
niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen 
hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die 
zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in 
het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de 
aantallen gaan gestaag omlaag. Hoewel de situatie 
nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. 
Ruimte die ook nodig is. Kunst is om te beginnen 

met maatregelen die het minst ervoor zorgen dat 
het virus om zich heen gaat grijpen. Bijvoorbeeld bij 
ouders die hun werk moeten combineren met de 
schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor 
kinderen en jongeren die hun school, sport en spel 
missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat 
we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine 
stapjes zetten.

Vervolgstappen
De verlenging van de maatregelen geldt tot woensdag 
20 mei. In de week voor 20 mei volgt een nieuw 
beslismoment. Het kabinet houdt een vinger aan 
de pols en zal flexibel zijn als daar een aanleiding 
voor is. Daarbij is het moeilijk meer dan een paar 
weken vooruit te kijken. Rutte: “We varen op zicht”. 
Met iedere stap die we in dit proces zetten, zullen 
sommige mensen opgelucht zijn, anderen juist 
teleurgesteld of bezorgd. Toch is dit de intelligente 
weg vooruit naar een gezonde samenleving, waarin 
mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, 
onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk 
kunnen bewegen. Daarbij gebruiken we de kansrijke 
plannen die bedrijven en organisaties maken voor de 
anderhalvemetersamenleving.

De impact op de samenleving en de sociaal-
economische gevolgen van de crisis zijn enorm. 
Premier Rutte: “Deze coronacrisis is 1 van de 
grootste, ingrijpende periode voor ons die wij ooit 
zullen meemaken.” De overheid kan hulp bieden aan 
ondernemingen, zelfstandigen en getroffen sectoren. 
Maar we kunnen niet voorkomen dat veel mensen in 
meer of mindere mate geraakt worden. Gelukkig zien 
we dat overal in de samenleving mensen, bedrijven en 
organisaties opstaan om elkaar te helpen.

Eerste hulp voor ouders/
verzorgers in coronatijd

Ons dagelijks leven staat behoorlijk op z’n kop. We 
werken thuis, geven les, zijn met het hele gezin veel 
bij elkaar en weten niet hoelang we dit nog zo moeten 
doen. Om met elkaar deze bijzondere periode goed 
door te komen, is informatie speciaal voor ouders 
verzameld op 1 website:  
hoekschewaard.alsvillage.nl/ouders.

U vindt er tips en ideeën voor allerlei activiteiten, 
een overzicht van professionals aan wie u advies kunt 
vragen, informatie rondom corona en tips om elkaar 
als ouders even een hart onder de riem te steken. 
Speciaal voor de meivakantie staat er bovendien een 
overzicht van verschillende lokale activiteiten voor 
kinderen en jongeren. Neem regelmatig een kijkje op 
de site en laat u inspireren.

Heeft u zelf ideeën of tips? Stuur dan een e-mail naar 
hoekschewaard@alsvillage.nl. Zo houden we samen 
de website actueel en interessant voor ouders in de 
Hoeksche Waard.

We wensen u een fijne meivakantie, die ook thuis 
onvergetelijk kan zijn.

Melden van corona-
overtredingen
Ziet u in uw omgeving dat men zich niet houdt 
aan de coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld 
het groepsverbod of aan de 1,5 meter afstand? 
Spreek de mensen eerst aan. Helpt dit niet? Bel dan 
tijdens kantoortijden de gemeente via 14 0186 of 
meld het via FIXI. Buiten kantoortijden kunt u uw 
melding doorgeven via de politie, telefoonnummer 
0900 - 8844.

Vervolg

Hulplijn

rijksoverheid.nl
Het landelijk informatienummer voor vragen 
over het coronavirus.

 Telnr: 0800-1351

nationaalouderenfonds.nl
Ouderen kunnen hier vragen stellen over bijvoorbeeld videobellen 
of sociale media.

 Telnr: 088-3442000

mindkorrelatie.nl
Mensen met psychische en sociale problemen 
kunnen terecht bij experts van mind korrelatie.

 Telnr: 0900-1450

luisterlijn.nl
Voor mensen die willen praten over het coronavirus.

 Telnr: 0900-0767

anbo.nl
Ouderen die graag een praatje willen maken 
of met specifieke vragen zitten.

 Telnr: 0348-466666

mantelzorg.nl
Voor mantelzorger die de richtlijnen van de overheid 
met betrekking tot hun situatie nog onduidelijk vinden.

 Telnr: 030-7606055

de kindertelefoon.nl
Kinderen kunnen gratis en anoniem bellen.
Elke dag tussen 11.00 en 21.00 uur.

 Telnr: 0800-0432

kvk.nl
Ondernemers die vragen hebben over 
speciale corona regelingen.

 Telnr: 0800-2117

rodekruis.nl
Voor mensen die een luisterend oor nodig hebben 
of hulpvragen hebben omdat zij in quarantaine zitten 
of in thuisisolatie zitten.

 Telnr: 070-4455888

slachtofferhulp.nl
Voor mensen die een naaste op de IC hebben liggen of 
behoefte hebben aan ondersteuning. 

 Telnr: 088-7460090

Kijk dan op:

Wil je weten wat 
de maatregelen de 

komende weken voor 
jouw gezin betekenen?

Merk je dat je 
‘wat gaan we doen’- inspiratie 

een beetje opraakt?

Heb je behoefte 
aan beweeg- 

of knutseltips?

Lijkt het je fijn om een 
praatje met een andere 

ouder te maken, of 
misschien liever met 

een hulpverlener?

Wil jij weten hoe je 
deze meivakantie 

onvergetelijk maakt 
zonder weg te 

gaan?

Lopen de spanningen 
zo langzamerhand 

een beetje op?



Wat kan er wél op 
Koningsdag en 4/5 mei?
De traditionele vieringen en herdenkingen kunnen niet 
doorgaan zoals we dat alle jaren gewend waren. Maar 
we geven in gemeente Hoeksche Waard wel op andere 
manieren aandacht aan Koningsdag, de herdenkingen 
op 4 mei en Bevrijdingsdag. Een overzicht:

Koningsdag
De Oranjeverenigingen hadden voor dit jaar weer 
mooie programma’s vol met activiteiten gepland. 
Helaas kunnen deze niet doorgaan, maar er is 
nagedacht over wat nog wel kan! 

Op initiatief van Oranjevereniging Piershil is er om 
10.00 uur een gezamenlijke start van Koningsdag, voor 
de gehele Hoeksche Waard. Radio Hoeksche Waard 
werkt hier aan mee. Iedereen die kan en wil wordt 
gevraagd in voor-/achtertuin te gaan staan met de 
radio afgestemd op Radio Hoeksche Waard, ramen 
open en radio hard aan of een speaker buiten zetten.

Om 10.00 uur neemt de burgemeester een 
aubade af
Aansluitend zingt men gezamenlijk 2 coupletten 
van het Wilhelmus en daarna galmt het nummer 
‘17 miljoen mensen’ van Snelle en Davina Michelle 
door de speakers. Een saamhorige opening van deze 
bijzondere Koningsdag.

Door 4 Oranjeverenigingen, Dorpsberaad 
Numansdorp en Dorpsvereniging 
Filopopers wordt een Huiskamerquiz 
georganiseerd
Er zijn al veel aanmeldingen binnen. De Huiskamerquiz 
wordt ook begeleid door Radio Hoeksche Waard. Van 
10.00 tot 16.00 uur maken ze een uitzending, is er 
een groetenlijn, volgen ze de quiz en komen er vele 
mensen aan het woord. De andere Oranjeverenigingen 
hebben ook leuke activiteiten weten te verzinnen 
die binnen de coronaregels wel kunnen. Voor de 
plaatselijke activiteiten kunt u de website of de 
Facebookpagina van de desbetreffende verenigingen 
in de gaten houden. Op deze dag mag de Nederlandse 
vlag mét oranje wimpel wapperen.

Herdenkingen 4 mei
Ieder jaar is er op 8 plaatsen in de Hoeksche Waard een 
officiële dodenherdenking. De herdenking start om 
19.45 uur met de toespraak van burgemeester Bram 
van Hemmen op Radio Hoeksche Waard. Gevolgd door 
het Taptoe-signaal en aansluitend 2 minuten stilte. 
Daarna wordt (zoals het 4/5 mei-comité Nederland 
adviseert) gezamenlijk het Wilhelmus gezongen. 
Aansluitend wordt het nummer ‘Air’ van Johann 
Sebastiaan Bach gespeeld, terwijl de kranslegging 
plaatsvindt bij de 8 monumenten in de Hoeksche 
Waard. Dit jaar wordt de kranslegging gedaan door 
1 gemeentebestuurder én 1 bestuurder van de 
Oranjevereniging. De herdenkingen zijn niet voor 
publiek en op iedere plaats is daarom een BOA of 
politieagent aanwezig om belangstellenden terug naar 
huis te verwijzen. De herdenkingen zijn te volgen op 
Radio Hoeksche Waard. Het vlagprotocol voor deze 
dag is om de vlag de gehele dag halfstok te hangen. 

Bevrijdingsdag
Op 5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. Dat doen we in het 
besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid 
is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons 
allen, juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om 
goed voor elkaar te zorgen. In het magazine ‘75 jaar 
vrijheid in de Hoeksche Waard’ staat dat in ieder dorp 
in de Hoeksche Waard een vrijheidsmaaltijd wordt 
georganiseerd. Helaas zijn deze en andere 5 mei-
activiteiten afgelast. Wilt u, indien mogelijk, de gehele 

dag de Nederlandse vlag laten wapperen, zodat we de 
vrijheidsviering gezamenlijk kunnen laten zien?

Brief naar Wmo-cliënten

De maatregelen die zijn getroffen om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 
hebben ook gevolgen voor de uitvoering van de 
Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) in de 
Hoeksche Waard. De gemeente stuurde alle cliënten 
die gebruik maken van een maatwerkvoorziening van 
de Wmo een brief. In deze brief vertellen we waarom 
er aanpassingen nodig zijn, welke maatregelen we 
treffen en waar men met vragen terecht kan. De brief 
is ook te vinden op onze website www.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.

Rijbewijzen tijdelijk langer 
geldig
Is uw rijbewijs na 15 maart verlopen of gaat dat 
binnenkort gebeuren? En durft u uw rijbewijs door 
het coronavirus nu niet te verlengen? Geen zorgen! 
Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de 
problemen komen, heeft minister Van Nieuwenhuizen 
(Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat er een 
tijdelijke oplossing komt: alle rijbewijzen die (zijn) 
verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig 
tot in ieder geval 1 juni 2020.

Mensen die voldoen aan de voorwaarden voor deze 
regeling, kunnen in ieder geval tot 1 juni 2020 blijven 
rijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd 
en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden 
gehouden.

Alle informatie over deze tijdelijke maatregel leest u 
op de www.rijksoverheid.nl.

Oude Tol Oud-Beijerland 
afgesloten in verband met 
groepsvorming

Te veel en te grote groepen jongeren gebruiken De 
Oude Tol in Oud-Beijerland als verzamelplaats. Dit 
resulteerde in een kat-en-muisspel tussen jongeren 
(soms onder de 12 jaar) en de politie. Corona is 
geen spelletje. De kans op verspreiding van het 
coronavirus is te groot. Daarom is het gebied op basis 
van de noodverordening gesloten.

De groepen jongeren, soms wel tegen de 100, 
hielden onvoldoende afstand. Het gebied, inclusief 
de speeltuin, is daarom in ieder geval tot dinsdag 
29 april 8.00 uur afgesloten. Op de website van 
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (www.zhzveilig.nl)  
kunt u het besluit tot aanwijzing verboden gebied 
lezen.

Oud papier inzameling 
zaterdag 25 april in 
Westmaas 
De RAD haalt op zaterdag 25 april het oud papier op 
in Westmaas. In verband met het coronavirus wordt 
het ophalen van het oud papier op deze dag niet 
door de leden van Fanfare Orkest Da Capo gedaan. 
Uw oud papier wordt meegenomen als u het vóór 
8.00 uur, goed gebundeld of in kartonnen dozen, op 
de container aanbiedplaats plaatst. Het oud papier 
dient schoon en droog te zijn en mag geen vervuiling 
bevatten zoals pizzadozen, plastic, piepschuim, 
glas of hout. De container van Da Capo, die op het 
gemeenteterrein aan de Laan van Westmolen staat, 
is wel open van 09.00 tot 11.00 uur voor inwoners die 
het oud papier altijd zelf wegbrengen.

V E R V O L G

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



Digitale bewoners-
bijeenkomst woningbouw 
Goudswaard-Noordoost

Op donderdag 14 november 2019 was de eerste 
inloopavond met inwoners over het plan om aan 
de noordoostkant van Goudswaard woningen te 
bouwen. Aan de hand van 3 schetsen dachten de 
aanwezigen mee over de inrichting en woningbouw op 
deze locatie. Alle opmerkingen zijn zo goed mogelijk 
verwerkt in het plan. Het resultaat toont de gemeente 
graag aan de inwoners. 

Digitale bewonerspresentatie in plaats van 
tweede inloopavond
Helaas kan de geplande inloopavond door de huidige 
coronacrisis niet doorgaan. We hebben een andere 
manier bedacht om u te informeren over het plan. 
Vanaf vrijdag 24 april tot vrijdag 1 mei (1 week) 
kunt u het plan bekijken via onze website. Gaat u 
hiervoor naar de pagina: www.gemeentehw.nl/plan-
goudswaard-noordoost. 

Reacties en vragen
Wij denken dat we goed geluisterd hebben naar de 
aanwezigen op 14 november en dat dit plan een 
mooie toevoeging is van woningen in Goudswaard. We 
zijn benieuwd wat u er van vindt! Via bovengenoemde 
webpagina bekijkt u het plan, kunt u reageren 
en eventuele vragen stellen. Dat doet u via het 
contactformulier op de pagina. 

Veel plezier bij het bekijken van deze nieuw te 
ontwikkelen buurt in Goudswaard!

Lentekost afhalen in 
Puttershoek op 5 mei

In april was het mogelijk om Winterkost af te halen in 
Puttershoek / Maasdam. Dit was een groot succes. De 
Drie Lelies en vrijwilligers van Welzijn Hoeksche Waard 
bieden u ook in mei de mogelijkheid om een lekkere 
Lentekost (3-gangen) af te halen. De maaltijd wordt 
bereid op dinsdag 5 mei. U kunt deze afhalen tussen 
12.00 en 13.00 uur. Bent u echt niet in staat om langs 
te komen? Dan kunt u dat aangeven bij uw aanmelding 
en dan bezorgen wij de maaltijd tussen 12.00 en 13.00 
uur bij u thuis.
De kosten zijn € 10,00 per persoon. Bij afhalen met 
pin of gepast betalen bij de bar van De Drie Lelies 
en bij bezorgen gepast betalen aan de bezorger. Wij 
hanteren 1,5 meter afstand. U kunt zich aanmelden 
tot en met vrijdag 1 mei bij Tannie Stooker via 
telefoonnummer 078 - 676 39 28.

Maatregelen tegen 
geluidhinder Zuid-Hollandse 
rijkswegen bekend
Rijkswaterstaat vermindert in het 
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de 
geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Zuid-
Holland komen in totaal circa 1.900 woningen in 22 
gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. 

Voor circa 1.450 van deze woningen, behorende 
tot fase 1 van het project, zijn deze maatregelen nu 
bekend. De maatregelen variëren van de aanleg van 
stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm 
of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een 
combinatie hiervan is ook mogelijk. 

De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst 
van gedetailleerde geluidberekeningen, die 
Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven 
rekenmethoden. De geluidmaatregelen gelden voor 
een specifiek aantal woningen langs de volgende 
rijkswegen: A4, A12, A13, A14, A15, A16, A20, A29, 
A38, A44/N44, N3, N11, N14, N57 en N915. In de 
geluidmaatregelenkaart op de wesite  
www.rijkswaterstaat.nl/mjpg is precies te zien om 
welke woningen het gaat. De gearceerde wegvakken 
in de afbeelding hierboven geven aan welke delen van 
deze rijkswegen het betreft.

Welke woningen komen in aanmerking?
Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen 
het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de 
buitenzijde boven de saneringsdrempel van 
65 decibel* ligt. Voor al deze woningen bekijkt 
Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan 
worden. Met name in de gemeenten Rotterdam (784 
woningen), Wassenaar (182), Delft (172), Teylingen 
(110) en Dordrecht (109) komen in deze eerste fase 
woningen in aanmerking voor geluidmaatregelen. De 
bewoners van deze woningen zijn al eerder per brief 
op de hoogte gebracht. 

Vervolgprocedure 
Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de betrokken 
woningen wordt in juni van dit jaar officieel 
gepubliceerd. U vindt het dan op de website van 
Bureau Sanering Verkeerslawaai  
(www.bsv.nu/mjpg-rijkswegen). Na de publicatie van 
het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft iedereen 6 
weken de tijd om in een ‘zienswijze’ aan te geven wat 
er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan 
het plan. 

Tweede fase
De geluidmaatregelen in Zuid-Holland zijn opgedeeld 
in twee fases. De circa 1.450 woningen met de 
hoogste geluidbelasting en de woningen die alleen 
voor gevelisolatieonderzoek in aanmerking komen, 
vallen onder de eerste fase. De maatregelen voor de 
circa 450 woningen van de tweede fase worden eind 
2020 bekendgemaakt. 

Geluidmaatregelenkaart
In de geluidmaatregelenkaart op de website  
www.rijkswaterstaat.nl/mjpg staan alle woningen 
langs rijkswegen afgebeeld waarvoor het MJPG een 
geluidberekening heeft uitgevoerd. Vragenstellers 
kunnen terecht bij de gratis informatielijn 0800 - 8002.

Meerjarenprogramma Geluidsanering
Het meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) 
komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld 
dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen 

boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt, 
onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. 
Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of 
in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen 
waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel 
ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd 
kan worden. De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat 
en ProRail (voor woningen langs het spoor) een 
bedrag van 900 miljoen euro ter beschikking gesteld 
om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat 
het om 20 regionale plannen. Bij het maken van die 
plannen wordt het effect van een geluidmaatregel 
altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. 
Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, 
geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning.

* Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel 
op 65 decibel. Hierop is een aantal uitzonderingen met 
lagere saneringsdrempels. Op www.rijkswaterstaat.nl/
mjpg staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.

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

15-04-2020 Het plaatsen van een blokhut/berging, 

Kalesland 78 in Heinenoord.

16-04-2020 Het bouwen van een museum met opslag, 

Mookhoek 93 in Mookhoek.

17-04-2020 Het bouwen van een woning, Fortlaan 5 in 

Numansdorp.

17-04-2020 Het plaatsen van een tuinhuis/kapschuur, 

Molendijk 164 in Klaaswaal.

17-04-2020 Het verbouwen van de woning, 

Burgemeester de Zeeuwstraat 52 in 

Numansdorp.

17-04-2020 Het vernieuwen van de voorgevel,  Laan 

van Moerkerken 12 in Mijnsheerenland.

19-04-2020 Het aanleggen van een in-/uitrit, 

Noorderstraat 12 in Nieuw-Beijerland.

19-04-2020 Het realiseren van bijgebouwen, 

Griendwerker 15 in Oud-Beijerland.

20-04-2020 Het aanleggen van een uitrit, Groene 

Kruisstraat 25 in ’s-Gravendeel.

20-04-2020 Het plaatsen van een dakkapel, Harp 12 in 

Klaaswaal.

21-04-2020 Het vervangen van de aanbouw, Achterdijk 

42 in ’s-Gravendeel.

Vervolg



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

14-04-2020 Het realiseren van een erker, Admiraal 

Helfrichsingel 60 in Oud-Beijerland.

15-04-2020 Het kappen van 3 bomen, tegenover 

Molenweg 6, sectie D nr. 2175 in 

Mijnsheerenland.

16-04-2020 Het bouwen van een woning, Damakkers 5 

(kavel 26) in Nieuw-Beijerland.

16-04-2020 Het uitbreiden van de bovenverdieping, De 

Jacht 14 in Oud-Beijerland.

16-04-2020 Het kappen van 9 bomen, Elisabeth van 

Loonstraat 19 in Mijnsheerenland.

17-04-2020 Het kappen van 23 bomen, Elisabeth van 

Loonstraat 24 in Mijnsheerenland.

20-04-2020 Het realiseren van een gastenverblijf B&B, 

Hogendijk 3 in Goudswaard.

20-04-2020 Het plaatsen van beschoeiing, Wintertaling 

30 in Numansdorp.

20-04-2020 Het realiseren van een uitbouw, 

Kooilandsedijk 14 in Strijen.

20-04-2020 Het vervangen van de luifel, Molendijk 12b 

in Numansdorp.

20-04-2020 Het bouwen van een bedrijfsruimte, 

Thomas Edisonweg 14 in Zuid-Beijerland.

20-04-2020 Het realiseren van een aanbouw aan de 

zijgevel, Margrietstraat 1 in  

Oud-Beijerland.

20-04-2020 Het aanleggen van een in-/uitrit, 

Nassaulaan 56 in Puttershoek.

20-04-2020 Het bouwen van liftschacht, Rietgors 20 in 

Mijnsheerenland.

21-04-2020 Het bouwen van een werkplaats en 

kantoor ter plaatse van het bestaande 

gebouw, Mijlweg 2 in ’s-Gravendeel.

21-04-2020 Het verbouwen van een bestaand pand tot 

woning, Keizersdijk 14 in Strijen.

21-04-2020 Het realiseren van een in-/uitrit, Groene 

Kruisstraat 24 in Strijen.

22-04-2020 Het plaatsen van beschoeiing, Wintertaling 

26 in Numansdorp.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

15-04-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Leliestraat 

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

Zuid-Beijerland.

21-04-2020 Het verwijderen en afvoeren 

van asbesthoudende materialen, 

Meerkoetplaats 1-3 en 11-13 in 

Numansdorp.

21-04-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Torenstraat 

16 in Numansdorp.

21-04-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Munnikenweg 

2 in Westmaas.

Vastgesteld beleid

Het college van B&W heeft op 7 april het volgende 
beleid vastgesteld:

• Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Hoeksche 
Waard 2020-2024.

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

Bekendmaking aanwijzing 
parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische 
voertuigen

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij heeft besloten op de volgende 
locaties 2 parkeerplaatsen aan te wijzen voor het 
uitsluitend opladen van elektrische voertuigen. 
Hierbij wordt aanvankelijk slechts 1 parkeerplaats 
gerealiseerd. Het gaat hier om: 

• de 2 parkeervakken aan de westzijde van 
Madeliefstraat 2a in Klaaswaal;

• de eerste 2 parkeervakken van de parkeerplaats aan 
de oostzijde van Uitloop 24 in Oud-Beijerland;

• de middelste 2 parkeervakken aan de noordzijde 
van Manhille 2 in Westmaas;

• de 2 meest oostelijk gelegen parkeervakken van de 
parkeerplaatsen aan de zuidzijde van Zweedsestraat 
11d in ’s-Gravendeel;

• de eerste 2 parkeervakken aan de zuidzijde van 
Zeggegors 41 in Mijnsheerenland.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, 
binnen een termijn van 6 weken, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Zuiddijk 1 Maasdam’ ter 
inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Zuiddijk 1 Maasdam’ met bijbehorende stukken ter 
inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Op het perceel Zuiddijk 1 in Maasdam 
worden 3 woningen in de lint van de Zuiddijk 
planologisch mogelijk gemaakt. Hiervoor is een 
ontwerpbestemmingsplan opgesteld. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen kunt 
u met ingang van zaterdag 25 april tot en met vrijdag 
5 juni bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (onder 
de IMRO-code NL.IMRO.1963.BPMSDZuiddijk1-ON01). 

Wilt u de stukken in een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met het team Omgeving, via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 47.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Het indienen 
van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

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 Zuiddijk 1 Maasdam’.

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 en planschade.

Vragen?
Heeft u vragen over het ontwerp bestemmingsplan? 
Neem dan contact opnemen met Éowyn van 
Miltenburg via telefoonnummer 14 0186 | 
088 - 647 36 47 of via e-mail  
eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Binnengebied-Noord,  
Oud-Beijerland’ ter inzage  
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Binnengebied-Noord, Oud-Beijerland’ met 
bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.  

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de 
locatie, gelegen nabij het centrum van Oud-Beijerland, 
in het binnengebied van de Oost-Voorstraat/
Julianastraat. De ontwikkellocatie was voorheen in 
gebruik als agrarisch bedrijfsperceel. De bestaande 
opstallen worden gesloopt. Het plan heeft betrekking 
op de bouw van maximaal 3 nieuwbouwwoningen in 
het plangebied. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen liggen 
met ingang van zaterdag 25 april tot en met vrijdag 
5 juni ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de 

V E R V O L G



website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-
code NL.IMRO.1963.BPBinnengebiedOB20-ON01). 

Wilt u de stukken in een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met Marnix van ’t Hoog of een 
andere medewerker van het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 47 of via  
e-mail marnix.vanthoog@gemeentehw.nl. 

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 Binnengebied-Noord, Oud-
Beijerland’.

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, de aanleg van 
nutsvoorzieningen en bouw- en woonrijp maken.   

Vragen?
Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan? 
Neem dan contact op met Marnix van ’t Hoog of 1 van 
onze medewerkers van team Omgeving  14 0186 | 
088 - 647 36 47 of via e-mail  
marnix.vanthoog@gemeentehw.nl 

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Nieuwbouw woning, 
Julianastraat/Prins 
Bernhardstraat,  
Oud-Beijerland’ ter inzage  
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Nieuwbouw woning, Julianastraat/Prins 
Bernhardstraat, Oud-Beijerland’ met bijbehorende 
stukken ter inzage wordt gelegd.  

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de 
bouw van 1 nieuwbouwwoning op het onbebouwde 
perceel achter de Oost-Voorstraat, Steenenstraat en 
Prins Bernhardstraat. Het plangebied ligt achter de 
Julianastraat 56 in Oud-Beijerland. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen 
liggen met ingang van 25 april tot en met 5 juni ter 
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPBERNHSTROB20-ON01). 

Wilt u de stukken in een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met Marnix van ’t Hoog of een 
andere medewerker van het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 47 of via  
e-mail marnix.vanthoog@gemeentehw.nl. 

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 gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Nieuwbouw woning 
Julianastraat/Prins Bernhardstraat, Oud-Beijerland’.

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, de aanleg van 
nutsvoorzieningen en bouw- en woonrijp maken.   

Vragen?
Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan? 
Neem dan contact op met Marnix van ’t Hoog of een 
andere medewerker van het team Omgeving via het 
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 47 of via 
e-mail marnix.vanthoog@gemeentehw.nl.

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
Op 15 april is een melding ontvangen in het kader van 
het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. Het gaat over 
het veranderen van een akkerbouwbedrijf gelegen 
aan de Broekseweg 2a - 4 in Strijen. De veranderingen 
zijn het vergroten van de opslagcapaciteit en het 
inrichten van een kantoor en kantine. Deze melding 
geregistreerd onder zaaknummer Z-20-371000.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder 
verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden 
ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, tel.nr. 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

Besluitvormende 
raadsvergadering 28 april
Dinsdag 28 april om 19.30 uur vindt er een digitale 
besluitvormende raadsvergadering  plaats. U kunt 
deze digitale vergadering 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 / 28 april 2020.

Spreekrecht
De gemeenteraad geeft inwoners de gelegenheid om 
aan het begin van de raadsvergadering in te spreken 
over onderwerpen die niet op de agenda staan. 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 27 april 9.00 uur mailen naar 
griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en 
waarover u inspreekt.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met de griffie 
van de gemeenteraad via telefoonnummer  
088 - 647 18 74. 

De agenda voor deze vergadering
1. Vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht burgers
 Aanbieden petitie door de heer Mallegrom over de 

bomenkap in Hoeksche Waard
4. Vaststellen besluitenlijst 3 maart 2020
5. Vragenhalfuur raadsleden

6. Lijst van ingekomen stukken 26 februari t/m 16 april
7. Raadsinformatiebrieven 26 februari t/m 16 april
Hamerstukken
8. Preventie en handhavingsplan Alcohol 2020-2023
9. Normenkader
10. Bestemmingsplan De Waterborg in Puttershoek
11. Startnotitie Vastgoed op orde
Bespreekstukken
12. Aanwijzen functionaris gegevensbescherming
13. Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester
14. Intrekken verordening kindgebonden financiering, 

peuteropvang en voorschoolse educatie
15. Toetreding gemeente Goeree-Overflakkee als 

aandeelhouder van RAD HW
16. Discussienota integraal beleidsplan openbare 

ruimte
17. Moties vreemd aan de orde van de dag

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


