
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.

Nieuwe noodverordening 
van kracht 
Vanaf woensdag 29 april geldt een nieuwe 
noodverordening in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze 
noodverordening vervangt de versie van vrijdag 3 
april. Met de nieuwe regels wordt invulling gegeven 
aan de al eerder door het kabinet aangekondigde 
maatregelen. De noodverordening is nodig om te 
zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te 
beperken ook gehandhaafd kunnen worden. 

Wat is veranderd?
De belangrijkste veranderingen op een rij:
• De markten in onze regio mogen weer open om 

boodschappen te doen. Hier geldt net als in de 
supermarkt: kom alleen, houd altijd 1,5 meter 
afstand en eten en/of drinken consumeren is niet 
toegestaan. Lukt het een markt niet om de 1,5 
meter afstand aan te houden, omdat het terrein 
te klein is? Dan mogen er minder kramen staan. 
Kramen met levensmiddelen hebben hierbij 
voorrang;

• Kinderen t/m 12 jaar mogen weer georganiseerd 
sporten en bewegen onder begeleiding van een 
professional of sportvereniging;

• Kinderen t/m 18 jaar mogen weer georganiseerd 
sporten en bewegen onder begeleiding van een 
professional of sportvereniging, indien zij 1,5 meter 
afstand van elkaar houden;

• Sportparken Halmaheiraplein en Schenkeldijk 
in Dordrecht zijn weer open om georganiseerd 
sporten voor kinderen mogelijk te maken. Ook is de 
Oude Tol in Oud-Beijerland weer open. De andere 
afgesloten gebieden (strandjes bij Numansdorp, het 
skatepark in Dordrecht en het Cruijf Court) blijven 
afgesloten tot 20 mei;

• Evenementen zijn afgelast tot 1 september;
• Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang 

gaan vanaf 11 mei weer open.

Wat is niet veranderd?
De belangrijkste maatregelen die ongewijzigd blijven 
zijn:
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Voel je je niet lekker? 

Moet je hoesten, niesen of heb je koorts? Blijf dan 
altijd thuis;

• Houd 1,5 meter afstand;
• Gedeelde sanitaire voorzieningen op recreatie- en 

vakantieparken blijven gesloten. Wil je verblijven in 
een vakantiehuis of boot en heb je eigen sanitair? 
Dan is dat wel toegestaan;

• Het uitoefenen van contactberoepen blijft tot 
20 mei niet toegestaan.

Handhaving maatregelen
De politie en de mensen van handhaving werken 
samen aan het handhaven van de maatregelen. 
Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, 
ondernemers en inwoners aanspreken op het niet 
naleven van de noodverordening. Handelen in strijd 
met de noodverordening is een overtreding waar een 
last onder dwangsom of een boete voor kan worden 
opgelegd.

Meer informatie
De hele noodverordening, meer informatie, veel 
gestelde vragen en actuele informatie vindt u op onze 
website www.gemeentehw.nl/coronavirus.

Veilig buiten sporten voor 
kinderen en jongeren

Kinderen mogen vanaf woensdag 29 april weer 
trainen op de buitensportaccommodaties. Het kabinet 
heeft aangegeven dat kinderen tot en met 12 jaar en 
jongeren van 13 tot en met 18 jaar onder begeleiding 
weer buiten met elkaar mogen sporten, als dit 
georganiseerd en onder begeleiding is. 

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarbij geen 
1,5 meter afstand van elkaar te houden, de 13- tot 
en met 18-jarigen wel. Officiële wedstrijden en 
competities zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders 
langs de lijn en thuis douchen. Kleedkamers en 
kantines zijn dicht. Bij klachten zoals koorts, hoesten 
of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: 
blijf thuis. De buitensportaccommodaties mogen 

alleen voor deze groepen weer worden gebruikt. 
Binnensportaccommodaties en binnenzwembaden 
blijven voorlopig dicht.

Gemeente Hoeksche Waard stuurde deze week een 
brief aan de sportverenigingen om zich te melden als 
ze activiteiten willen opstarten. Zij moeten met een 
plan van aanpak aangeven hoe zij ervoor zorgen dat de 
regels worden nageleefd. Deze brief kunt u nalezen op 
op www.gemeentehw.nl. 

Veiligheid kinderen en begeleiders staat 
voorop
Sportaccommodaties zijn vanaf half maart gesloten, 
als maatregel om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. Nu het sporten weer beperkt mogelijk 
wordt, willen we zo veel mogelijk kinderen en 
jongeren weer veilig laten sporten. Natuurlijk zijn 
sportverenigingen allereerst zelf verantwoordelijk 
om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd 
en de kinderen veilig kunnen sporten, maar de 
gemeente heeft hierin ook een verantwoordelijkheid. 
Daarom moeten sportverenigingen het melden 
als zij weer trainingen en activiteiten opstarten en 
aangeven hoe zij dit veilig doen. Na de melding kunnen 
sportaanbieders in principe direct starten met de 
activiteiten, mits zij voldoen aan de protocollen. 

Steun lokale ondernemers

Door de coronacrisis hebben ook de lokale 
ondernemers het zwaar. Er zijn in de Hoeksche 
Waard tal van nieuwe initiatieven door ondernemers 
bedacht, om een inkomen te houden. Meer en meer 
werken ondernemers samen. Een voorbeeld hiervan 
is de Boerderij Box Hoeksche Waard. Zo werken 
3 boerinnen uit de Hoeksche Waard samen om 
consumenten die vanwege het coronavirus aan huis 
gekluisterd zijn, wekelijks van verse groenten, fruit, 
vlees en zuivel te voorzien. Meer informatie vind je op 
op www.boerderijboxhoekschewaard.nl. 

De Boerderij Box is 1 van de initiatieven die wordt 
genoemd op de Facebookgroep ‘No Waste’. Op deze 
Facebookpagina kunnen bedrijven en kwekers uit 
de Hoeksche Waard hun producten aanbieden. Van 
boerderijwinkels tot aardappeltelers, bloemenkwekers 
en imkers. Neem eens een kijkje op  
www.facebook.com en zoek naar No Waste Hoeksche 
Waard. Dan ziet u wat u kunt doen om lokale 
ondernemers te steunen in deze tijd. 

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 
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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.

Landelijke campagne 
tegen huiselijk geweld 
in coronacrisis
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn vorige 
week een nieuwe campagne tegen huiselijk geweld 
gestart. Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, 
totdat je iets doet’ helpt deze campagne slachtoffers 
en omstanders in actie te komen bij huiselijk geweld.

Om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, worden noodzakelijkerwijs 
ingrijpende maatregelen genomen
Mensen werken en leven daardoor meer thuis, 
hebben minder sociale contacten, minder afleiding 
en kunnen onzekerheid hebben over hun inkomen. 
Dat kan betekenen dat de spanningen thuis oplopen, 
wat de kans op fysiek, psychisch of seksueel 
geweld vergroot. Nu mensen elkaar minder treffen 
op verjaardagsfeestjes, school of de sportclub, 
blijft huiselijk geweld vaker verborgen. In deze 
uitzonderlijke tijd is het daarom extra van belang dat 
mensen iets doen. Een kleine stap kan al een groot 
verschil maken. Zowel voor mensen die zelf te maken 
hebben met huiselijk geweld als voor mensen in hun 
omgeving.

Het houdt niet op, totdat je iets doet
De nieuwe landelijke campagne richt zich op 
de eerste belangrijke stap die mensen kunnen 
maken: praat er over of vraag advies. Voor de 
campagne worden TV- en radiospots ingezet, online 
advertising en is een campagnewebsite ingericht. 
Op de website Ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl 
kunnen mensen concrete tips en adviezen vinden 
over wat zij kunnen doen bij kindermishandeling, 
partnermishandeling en ouderenmishandeling. 
Mensen kunnen, net als anders, 24/7 (anoniem) bellen 
met Veilig Thuis via 0800 - 2000. De campagnewebsite 
geeft daarnaast informatie over andere hulplijnen 
waar mensen gebruik van kunnen maken.

Oud papier inzameling 
zaterdag 2 mei in Klaaswaal
De RAD haalt op zaterdag 2 mei het oud papier op in 
Klaaswaal. In verband met het coronavirus wordt het 
ophalen van het oud papier in deze periode niet door 
de leden van Chr. Harmonievereniging ‘Prinses Juliana’ 
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.

Landelijke collectes 
uitgesteld tot en met 
zaterdag 16 mei
Alle landelijke collectes van de Erkende Goede 
Doelen zijn in elk geval tot en met zaterdag 16 mei 
uitgesteld. De collecterende Erkende Goede Doelen 
volgen de richtlijnen van het RIVM: zo veel mogelijk 
binnenblijven en een minimale afstand houden van 
1,5 meter. Collectanten huis-aan-huis laten aanbellen 
past niet in dit beleid. Ook hebben bijna alle Erkende 
Goede Doelen hun huis-aan-huisdonateurswerving 
uitgesteld. De jaarlijkse collecte is voor de goede 
doelen uitermate belangrijk voor het werk dat zij doen, 
maar het welzijn van alle mensen in Nederland staat 
voorop. Digitaal doneren kan natuurlijk altijd! Op de 
website van het goede doel dat u wilt steunen, vindt u 
de mogelijkheden.

Kansspel ‘dippen’ is een 
overtreding van de  
Wet op de kansspelen

Wat is dippen?
Dippen is een kansspel, de winnaar wordt bepaald door 
middel van een loting. Dippen komt in verschillende 
vormen voor. Meestal gaat het als volgt. De organisator 
van de ‘dip’ plaatst een bericht in een besloten groep 
op Facebook. Hij zegt wat het te winnen product 
(of de ‘prijs’) is en biedt lootjes aan. De organisator 
verstuurt in de meeste gevallen betaalverzoeken aan 
de deelnemers, bijvoorbeeld via ‘tikkies’. Als het bedrag 
dat de organisator voor het product wil ontvangen is 
behaald, vindt de trekking plaats. De prijzen zijn soms 
nieuw, soms gaat het om tweedehands goederen.

Waarschuwing
De Kansspelautoriteit waarschuwt voor deelname aan 
dippen. Er is geen toezicht op dit kansspel mogelijk. 
Hierdoor zijn deelnemers niet verzekerd van een 
eerlijk verloop. Het organiseren van dippen is een 
overtreding van de Wet op de kansspelen. Ook bij 
deelname wordt de wet overtreden.

Deze informatie is terug te vinden op de website van 
de Kansspelautoriteit:  
https://kansspelautoriteit.nl/onderwerpen/a-z/dippen.

100 Hoeksche Waarders met 
een zorgvraag krijgen 
binnenkort digitaal zorg 
(beeldzorg) aangeboden

Het coronavirus (Covid-19) en de maatregelen 
die hiervoor uitgeroepen zijn, zetten de zorg aan 
thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met 
een chronische ziekte of beperking onder druk. 
De samenwerkende organisaties van Thuis in de 

Kern (onder andere Alerimus, Careyn, Heemzicht, 
Welzijn Hoeksche Waard, Zorgwaard en gemeente 
Hoeksche Waard) gaan daarom, daar waar mogelijk, 
zorg op afstand bieden. Een spoedbestelling van 
(om te beginnen) 100 tablets specifiek voor ouderen 
(Compaan genaamd) is gedaan. 

De komende weken starten we met het 
inzetten van de Compaantablet bij ouderen
“Met deze tablet kunnen zij eenvoudig beeldbellen 
met onze zorgprofessionals, zodat er zorg op afstand 
geboden kan worden”, aldus Nico de Pijper (directeur-
bestuurder Zorgwaard) namens de zorgaanbieders. 
“Zo krijgen onze medewerkers ruimte om elders, aan 
de meest kwetsbare cliënten, fysieke zorg te blijven 
bieden.” De tablet biedt niet alleen zorg op afstand, 
maar kan ook worden ingezet om eenzaamheid onder 
kwetsbare ouderen tegen te gaan. “Ouderen die nu 
geen bezoek kunnen ontvangen, kunnen op deze 
manier contact houden met hun mantelzorger(s) 
en elkaar online blijven zien”, vertelt Joanne Blaak-
van de Lagemaat (wethouder Zorg & Welzijn). Meer 
informatie leest u op www.gemeentehw.nl/actueel.

Aangepaste  
dienstverlening Bibliotheek 
Hoeksche Waard
Door het coronavirus zijn alle locaties van Bibliotheek 
Hoeksche Waard sinds half maart gesloten. Door 
de grote vraag vanuit inwoners is de Bibliotheek 
gestart met alternatieve services op maat. Zo kan 
er bijvoorbeeld een verrassingstas met boeken op 
veilige afstand thuisbezorgd worden en zijn er online 
leesservices. Het volledige aanbod van Bibliotheek 
Hoeksche Waard en hoe u hier gebruik van kunt maken 
vindt u op onze website www.gemeentehw.nl/actueel. 

Gevonden voorwerpen

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

Voorwerp met 

 registratienummer

Plaats gevonden

Mountainbike - 20248477 Oud-Beijerland, Binnenpad

Herenfiets - 20250402 Oud-Beijerland, Beijerse Hof

Damesfiets - 20250422 Strijen, Bosweg 

Herenfiets - 20252092 Oud-Beijerland, Sportlaan

Damesfiets - 20253463 ’s-Gravendeel, Langestraat 

Portemonnee - 20253555 Strijen, fietspad bij voormalig 

gemeentehuis 

Damesfiets - 20253745 Oud-Beijerland, Rubensdreef 

Damesfiets - 20255379 Strijen, Kerkstraat 

Damesfiets - 20257997 Puttershoek, Maerten Bollesteeg 

Step - 20257692 Oud-Beijerland, Molendijk

Geldbedrag - 20257908 Oud-Beijerland, Boezempad

Damesfiets - 20258003 Oud-Beijerland, Grebbestraat 

Drone - 20258430 Oud-Beijerland, Lisstraat

Rugtas - 20258902 Oud-Beijerland, Spui

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.

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



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

22-04-2020 Het realiseren van een dakopbouw, 

Wolweversweg 1 in Oud-Beijerland.

22-04-2020 Het realiseren van een terras op de 

eerste verdieping, Rustenburgstraat 2a in 

Puttershoek.

23-04-2020 Het bouwen van een schuur met 

overkapping, Wilhelminastraat 13 in 

Heinenoord.

23-04-2020 Het plaatsen van een airco op het balkon, 

Rootweide 69 in Westmaas.

24-04-2020 Aanbouw luifel Foodmate B.V., 

Einsteinstraat 26 in Numansdorp.

24-04-2020 Het bouwen van een woning, 

Koninginneweg kavel 18 in  

Zuid-Beijerland.

25-04-2020 Het aanvragen van verkoopactiviteiten in 

het pand, Tuinweg 5 in Zuid-Beijerland.

Besluiten

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals 
hierna genoemd, binnen 6 weken na bekendmaking 
aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan (burgemeester of het college van 
gemeente Hoeksche Waard) dat het besluit heeft 
genomen. Het bezwaarschrift bevat de naam, het 
adres en het telefoonnummer van de indiener, de 
datum, tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt, 
de redenen daarvoor en de handtekening van de 
indiener. Meer informatie over de behandeling van een 
bezwaarschrift is te vinden op www.gemeentehw.nl.  
Bij spoed (als een belanghebbende van mening is 
dat hij een beslissing op het bezwaarschrift niet kan 
afwachten) kan een belanghebbende een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam. Belangrijk is dat de 
belanghebbende dit alleen kan doen als hij ook 
bezwaar heeft ingediend. Een voorlopige voorziening 
kan ook digitaal aangevraagd worden bij de genoemde  
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

V E R V O L G

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

22-04-2020 Het plaatsen van beschoeiing, 

Wintertaling 26 in Numansdorp.

23-04-2020 Het realiseren van een aanbouw 

en overkapping, Bizetstraat 69 in 

Numansdorp.

23-04-2020 Het aanbouwen van een uitbouw, 

Kerkstraat 6 in Strijen.

23-04-2020 Het bouwen van een loods, Thomas 

Edisonstraat18 in Zuid-Beijerland.

24-04-2020 Het bouwen van een loods, Westdijk 50 in 

Heinenoord.

24-04-2020 Het doorbreken van de muur, Schoolweg 

63 in Numansdorp.

24-04-2020 Het plaatsen van nieuwe reclame, 

Ferrarilaan 2 in Oud-Beijerland.

28-04-2020 Het plaatsen van beschoeiing, Wintertaling 

26 in Numansdorp.

Beslistermijn verlengen

Datum verlen-

ging

Zakelijke inhoud

22-04-2020 Het realiseren van een opbouw op de 

bestaande achterbouw, Oost-Voorstraat 98 

in Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum 

wordt daardoor 10-06-2020.

23-04-2020 Het uitbreiden van de woning, Oostdijk 

115 in Oud-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.

28-04-2020 Het wijzigen van het gebruik voor een 

periode van circa 2 weken voor het 

organiseren van 2 feestavonden op 2 en 

3 oktober, Broekseweg 8 in Strijen. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De 

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

08-06-2020.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

22-04-2020 Het slopen van een schuur en 

het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Biezenbleek 

28 in Puttershoek.

22-04-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen, Schenkeldijk 79 in 

’s-Gravendeel.

23-04-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Tjerk 

Hiddesplantsoen 5 in Oud-Beijerland.

24-04-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Parallelweg 

22 in Klaaswaal.

Uitschrijving personen

Het college van B&W maakt bekend, dat na onderzoek 
is gebleken dat onderstaande personen niet meer 
wonen op het adres waar zij in de basisregistratie 
personen staan ingeschreven. Het college heeft 
besloten deze personen uit te schrijven uit de 
Basisregistratie Personen van gemeente Hoeksche 
Waard en te registreren in de landelijke Registratie 
Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres.

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

02-04-2020 R. Mohammed (Numansdorp), 

uitgeschreven conform art. 2.22 en 2.60 

Wet BRP.

24-03-2020 J. Kruijthof (Strijen), uitgeschreven 

conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

08-04-2020 D.H.V. Geuns (Strijen), uitgeschreven 

conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

25-03-2020 M. Goulão Tavares (Zuid-Beijerland), 

uitgeschreven conform art. 2.22 en 2.60 

Wet BRP.

26-03-2020 P. van Santen (Strijen), uitgeschreven 

conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

02-04-2020 W. den Boer (Strijen), uitgeschreven 

conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

02-04-2020 V.L. Mitchell (Strijen), uitgeschreven 

conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

02-04-2020 A. den Boer (Strijen), uitgeschreven 

conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

02-04-2020 C. den Boer (Strijen), uitgeschreven 

conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit 
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u 
binnen 6 weken na deze publicatie bezwaar maken. 
Dit doet u door een brief te sturen aan het college van 
B&W, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de 
volgende gegevens vermelden: 
• uw naam en adres; 
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening); 
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

is gericht; 
• de reden van bezwaar; 
• een ondertekening met naam en handtekening. 

Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens 
uw telefoonnummer en e-mailadres. Aan het 
behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten 
verbonden.

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het 
besluit niet uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk 
geen schorsende werking. Dat betekent dat het 
besluit nu al geldt. Wilt u het besluit vanwege de 
spoedeisendheid laten uitstellen, dan kunt u een 
zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ vragen. Het 
verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: De 
voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, 



sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam. 

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij 
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden gevraagd als er ook bezwaar is ingediend. 
Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige 
voorziening brengt de rechtbank kosten (griffierecht) 
in rekening.

Bekendmaking

Het college van B&W maakt bekend dat zij het 
volgende heeft besloten: 

• Het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het 
uitsluitend opladen van elektrische voertuigen, 
waarbij aanvankelijk slechts 1 parkeerplaats wordt 
gerealiseerd, de 2 meest westelijke parkeervakken 
aan de zuidzijde van Fruitdoel 11 in Nieuw-
Beijerland;

• Het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het 
uitsluitend opladen van elektrische voertuigen, 
waarbij aanvankelijk slechts 1 parkeerplaats wordt 
gerealiseerd, de 2 meest westelijke parkeervakken 
aan de noordzijde van de Van den Bergstraat 34 in 
Oud-Beijerland;

• Het realiseren van een laad- en losplaats met 
venstertijden 7.00 tot 8.00 uur en 15.00 tot 18.00 
uur aan de Hendrik Hamerstraat ter hoogte van 
huisnummer 6 in ’s-Gravendeel.

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

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Oud Bonaventurasedijk 54, 
Strijen’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Oud Bonaventurasedijk 54, Strijen’ met bijbehorende 
stukken ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om het 
planologisch mogelijk te maken de bestaande woning 
af te breken op het perceel Oud Bonaventurasedijk 54 
en de woning elders op het perceel (onderaan de dijk) 
te herbouwen.

Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oud 
Bonaventurasedijk 54, Strijen’ ligt met alle bijlagen 
met ingang van zaterdag 2 mei tot zaterdag 13 juni 
ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code : 
NL.IMRO.1963. BPOudBond54STR20-ON01). 

Wilt u de stukken op 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 de stukken ter inzage 
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is 
niet mogelijk.

Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij de 
gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard. 

Uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u richten aan:
Gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard 
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Oud Bonaventurasedijk 54, 
Strijen’.

Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? 
Neemt u dan contact op met de hieronder vermelde 
persoon.

Vragen?
Heeft u een vraag over het ontwerpbestemmingsplan? 
Neem dan contact op met Remko Advocaat van 
het team Omgeving via telefoonnummer 14 0186 | 
088 - 647 36 47.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Oud-Cromstrijensedijk WZ 
15, Klaaswaal’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Oud-
Cromstrijensedijk WZ 15, Klaaswaal’ met bijbehorende 
stukken ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om op 
het perceel Oud-Cromstrijensedijk WZ 15 een woning 
te realiseren. De bestaande schuur die direct aan de 
weg Oud-Cromstrijensedijk WZ 15 staat zal worden 
gesloopt en de nieuwe woning komt op de gronden 
die nu in gebruik zijn als tuin.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
geluid (Wet geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat door het 
verkeer op de gezoneerde weg Oud-Cromstrijensedijk 
WZ de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (incl. aftrek) 
wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde 
van 53 dB wordt niet overschreden. Het college heeft 
het voornemen om hiervoor een hogere waarde vast 
te stellen.

Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden geluid ‘Oud-Cromstrijensedijk 
WZ 15, Klaaswaal’ liggen met alle bijlagen met ingang 
van 2 mei 2020 tot 13 juni 2020 ter inzage. U kunt de 
stukken bekijken op de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code : 
NL.IMRO.1963.BPKWOCdijkWZ15-ON01). 

Wilt u de stukken op 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 de stukken ter inzage 
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is 
niet mogelijk.

Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij de 
gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard. 

Uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u richten aan:
Gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard 
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Oud-Cromstrijensedijk WZ 
15, Klaaswaal’.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden geluid kunt u indienen bij het 
College van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hoeksche Waard. 

Uw zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden geluid kunt u richten aan:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden geluid Oud-Cromstrijensedijk 
WZ 15, Klaaswaal’.

Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? 
Neemt u dan contact op met de hieronder vermelde 
persoon.

Vragen?
Heeft u een vraag over het ontwerpbestemmingsplan? 
Neem dan contact op met Remko Advocaat van 
het team Omgeving via telefoonnummer 14 0186 | 
088 - 647 36 47.

Vastgesteld 
bestemmingsplan ‘De 
Waterborg in Puttershoek’
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op 
28 april het bestemmingsplan ‘De Waterborg in 
Puttershoek’ vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Dit plan heeft betrekking op de locatie op de hoek van 
het Schouteneinde en de Molendijk in Puttershoek, 
tegenover locatie ‘De Posthoorn’. Deze locatie is 
bekend als de ‘Haboo-locatie’ met aangrenzend 
de locatie waar voorheen het gemaal ’t Hooft van 
Benthuizen stond. Op deze locatie zijn 17 woningen 
voorzien, bestaande uit: 
• 5 ‘Waterwoningen’ (vrijstaande woningen aan de 

Kreek);
• 8 ‘Dijkwoningen’ (appartementen);
• 4 ‘Gemaalwoningen’ (woningen in het contour van 

het afgebroken gemaal). 

Het bestemmingsplan is gewijzigd 
vastgesteld
Het ontwerpbestemmingsplan lag met alle bijlagen 
vanaf 23 november 2019 tot en met 3 januari 2020 ter 
inzage. In deze periode zijn zienswijzen ingediend. Er 
zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben 
gaven aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd 
vast te stellen. Het overzicht van de aanpassingen is 
opgenomen in de nota van beantwoording van de 
zienswijzen. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
en alle bijlagen kunt u bekijken via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPPTHWaterborg-VG01). 

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

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. 

Een beroepschrift kan met ingang van zaterdag 2 
mei tot zaterdag 13 juni worden ingediend door een 
belanghebbende die:
• op tijd een zienswijze heeft ingediend tegen het 

ontwerpbestemmingsplan;
• aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat 

is geweest om een zienswijze tegen het 
ontwerpbestemmingsplan in te dienen;

• bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten aanzien 
van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

In het beroepschrift moeten in ieder geval de 
volgende gegevens vermeld worden:
• de naam en het adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekenening;

Vervolg



• een vermelding dat de Crisis- en herstelwet van 
toepassing is (zie hierna).

Het beroepschrift kan worden gestuurd aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende 
in het beroepschrift direct moet aangeven welke 
beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. 
Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken 
kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden 
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de 
Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

Mogelijkheid tot uitstellen van het in 
werking treden van het bestemmingsplan 
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. 
Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in 
werking treedt, kan een belanghebbende een 
voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Wanneer een belanghebbende gedurende de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de 
werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat 
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem 
dan contact op met Mariëlle de Gelder of Karin 
van Gammeren via telefoonnummer 14 0186 | 
088 - 647 36 47 of via e-mail  
marielle.degelder@gemeentehw.nl of  
karin.vangammeren@gemeentehw.nl.

Kennisgeving beschikking, 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, 
Uitgebreide procedure  
(Z-19-365025)
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat zij, in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, heeft 
besloten een omgevingsvergunning aan Total 
Express Heinenoord te verlenen. De aanvraag voor de 
omgevingsvergunning is ontvangen op 23 december 
2019 voor het wijzigen van een bemand tankstation 
in een onbemand tankstation met als hoofdactiviteit, 
het opslaan en 24 uur onbemand, afleveren van 
benzineachtige en dieselachtige brandstoffen aan 
motorvoertuigen voor het wegverkeer. De aanvraag 
betreft de inrichting gelegen aan de Boonsweg 34 in 
Heinenoord.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken 
liggen van maandag 4 mei tot en met dinsdag 16 
juni ter inzage. Wilt u de ontwerpbeschikking in 
een servicepunt inzien? Maak dan een afspraak 
met een medewerker van het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 47.

Bovenstaande informatie voor het inzien van stukken kan 
afwijken in verband met de coronamaatregelen. Voor 
het laatste nieuws raadpleegt u de de website van uw 
gemeente. 

Beroep instellen
Een dag nadat de beschikking ter inzage is gelegd, 
start de beroepstermijn van 6 weken. 
In die periode kunnen zowel u als belanghebbenden 
beroep aantekenen tegen deze beschikking. 
Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend 
worden bij de Rechtbank Rotterdam, sector 
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

U kunt digitaal beroep instellen bij genoemde 
rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/
Digitaal%20procederen/33. Daarvoor is een 

elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) 
nodig. Op de genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.
 
Voorlopige voorziening
De definitieve beschikking treedt in werking met 
ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, 
tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en om 
een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan 
als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om 
voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam. De beschikking treedt dan niet in werking 
voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft 
gedaan.

U kunt digitaal een verzoek om voorlopige voorziening 
instellen bij genoemde rechtbank via  
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20
procederen/33. Daarvoor heeft u een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de 
genoemde website staan de precieze voorwaarden 
vermeld.

Bekendmaking  
Wet milieubeheer
Op woensdag 22 april hebben wij gegevens ontvangen 
in het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het oprichten van een akkerbouwbedrijf 
aan Tweede Kruisweg 5 in Puttershoek. De bestaande 
loods wordt vervangen door een nieuw te bouwen 
loods voor de opslag van agrarische producten en het 
stallen van landbouwwerktuigen. De gegevens zijn 
geregistreerd onder zaaknummer Z-20-371318.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder 
verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden 
ingewonnen 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.

V E R V O L G

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


