
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.

Vanaf maandag 11 mei stap 
voor stap meer ruimte
Woensdag 6 mei hebben premier Rutte en Minister 
De Jonge van Volksgezondheid bekendgemaakt welke 
besluiten er zijn genomen over de maatregelen in de 
strijd tegen het coronavirus. De 2 doelen waarmee 
de maatregelen van start gingen gelden nog steeds:  
Het beschermen van ouderen en mensen met een 
kwetsbare gezondheid en zorgen dat de zorg en 
vooral de intensive care niet overbelast raken.   

Premier Rutte: “Dit is het begin van een nieuwe fase, 
het prille begin van de weg terug. We kunnen nu de 
overgang maken naar de 1,5 meter-samenleving en zo 
de economie en de samenleving langzaam maar zeker 
open stellen. Dat doen we zo snel mogelijk, maar niet 
sneller dan verantwoord. Dit kan alleen als iedereen 
zich verstandig blijft gedragen en zich aan de regels 
blijft houden.” 

Stap voor stap  
De premier en de minister presenteerden een plan 
om stap voor stap maatregelen te versoepelen. In de 
afbeelding hiernaast ziet u hoe dat plan er in grote 
lijnen uit ziet met de maatregelen bij de verwachte 
data. Hier leest u de uitgebreidere toelichting op de 
maatregelen per verwachte datum.  

Deze regels blijven gelden:  
• Blijf thuis als je klachten hebt. Bij benauwdheid of 

koorts blijft het hele huishouden thuis; 
• Houd 1,5 meter afstand; 

• Werk zo veel mogelijk thuis; 
• Geef geen handen;  
• Was je handen vaak;  
• Hoest en nies in de elleboog; 
• Vermijd drukte; 
• 70+ en/of kwetsbare gezondheid? Wees extra 

voorzichtig.  

Vanaf maandag 11 mei 
• Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal 

(basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang gaan 
weer open;

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder 
begeleiding buiten samen sporten, bewegen en 
activiteiten volgen;

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder 
begeleiding buiten sporten met elkaar, met 1,5 
meter afstand;

• Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en 
bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar;

• Het uitoefenen van de meeste contactberoepen 
is weer mogelijk. Het werk zoveel mogelijk op 
anderhalve meter afstand georganiseerd, op 
afspraak, en vooraf bespreken of het bezoek een 
risico oplevert;

• Bibliotheken gaan open;
• Het openbaar vervoer alleen gebruiken als dat echt 

nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte. 
In trein, bus en metro geldt het advies om niet-
medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit 
verplicht. 

Verwachting vanaf maandag 1 juni 
• Versoepeling van de regels voor voortgezet 

onderwijs, bioscopen, terrassen met zitplaatsen, 
Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele 
instellingen en musea met een maximum van 30 
bezoekers;
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Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

Basisregels voor iedereen

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

 

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.



• Verplichting om in het openbaar vervoer een niet-
medisch mondkapje te dragen.

Verwachting vanaf maandag 15 juni 
• Versoepelingen voor het mbo: praktijkexamens en 

praktijkonderwijs.  

Verwachting vanaf woensdag 1 juli 
• Versoepelingen voor campings en vakantieparken;
• Uitbreiding van het maximum aantal bezoekers 

naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en 
cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor 
georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, 
bruiloften en uitvaarten. 

Verwachting vanaf dinsdag 1 september:
• Versoepelingen voor contactsporten en 

binnensporten voor alle leeftijden, fitnessclubs, 
sauna’s en wellnesscentra, verenigingskantines, 
coffeeshops, casino’s en sekswerkers;

• Sportwedstrijden zonder publiek.  

Samen verantwoordelijk 
Minister de Jonge benadrukte dat het risico nog niet 
weg is, zolang er geen vaccin is: “Let op: het virus is 
niet weg. Het is onder ons en kan ons hard treffen. 
Denk niet: ik hoor niet tot een risicogroep, mij kan 
niets gebeuren. Het is geen tijd voor ieder voor zich. 
Je kunt een rol spelen in het verspreiden van het 
virus wat voor een ander een ziekenhuisopname kan 
betekenen. Bescherm jezelf, en daarmee elkaar.”  

Premier Rutte benadrukte geduld te hebben om 
samen alle details uit te werken: “We kunnen nu niet 
alles voor iedereen inregelen. Maar we komen wel 
tot praktische oplossingen. Dat hebben we tot nu toe 
gedaan en dat blijven we samen doen. De ruimte die 
er nu is voor de versoepeling hebben we met elkaar 
verdiend. Met elkaar moeten we zorgen dat we die 
behouden.” 

Meer informatie
Meer informatie over de versoepeling en de 
voorwaarden vindt u op onze website  
www.gemeentehw.nl/coronavirus. 

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.

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. 
Neem regelmatig een kijkje op de site en laat u 
inspireren.

Oud papier inzameling 
zaterdag 9 mei in 
‘s-Gravendeel
De RAD haalt op zaterdag 9 mei het oud papier op 
in ‘s-Gravendeel. In verband met het coronavirus 
wordt het ophalen van het oud papier in deze periode 
niet door de leden van Na Lang Leven en Showcorps 
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.

Wethouder Joanne Blaak 
bezoekt De Hoge Weide in 
Strijen

Woensdag 6 mei bezocht zorgwethouder Joanne 
Blaak-van de Lagemaat woonzorgcomplex De 
Hoge Weide in Strijen. Met inachtneming van de 
afstandsregels ging zij in gesprek met een aantal 
medewerkers van Zorgwaard over het werk op de 
afdeling in deze bijzondere omstandigheden. Joanne 
Blaak: “Het is me indringend duidelijk geworden dat 
het fysiek en mentaal zwaar is. Het werken in warme 
pakken, de zieke mensen, de familie op afstand, 
afscheid nemen van mensen die overlijden en je eigen 
thuissituatie. De verhalen waren aangrijpend, eerlijk 
en je voelt de traan achter de glimlach. Ik heb groot 
respect en waardering voor de inzet van deze en alle 
andere zorgmedewerkers.”

Mobiele familiekamer
Tijdens haar bezoek nam zij ook direct een kijkje bij 
de kersverse en heel praktische oplossing die er voor 
zorgt dat bewoners ondanks de coronamaatregelen 
toch contact kunnen hebben met hun familie. 
Vandaag werd namelijk een zogenaamde mobiele 
familiekamer bij de Hoge Weide in gebruik genomen. 
De Vereniging Vrienden van de Hoge Weide kwam 
met dit idee en met hulp van aannemingsbedrijf 

P&G Hooghwerff, transportbedrijf Euser en Visser 
meubelen werden vandaag de sleutels van de 
‘familiekamer’ overhandigd. Deze speciale container 
heeft gescheiden ingangen en een glazen wand in 
het midden. Joanne Blaak: “Dit is echt een geweldige 
oplossing in deze bijzondere tijden en ik ben heel blij 
met dit initiatief van de Vrienden van de Hoge Weide 
en de medewerking van de bedrijven. Mensen kunnen 
elkaar zo niet besmetten met het coronavirus, maar 
kunnen elkaar wel zien, spreken en bijna aanraken. 
Dat is voor de mensen die er gebruik van gaan maken 
echt heel fijn. Ik hoop van harte dat de steun en 
activiteiten vanuit de samenleving voor bewoners 
en medewerkers van de zorginstellingen voorlopig 
nog doorgaat, want het helpt echt en wordt zeer 
gewaardeerd!”.

Hulp nodig bij 
arbeidsrechtelijke 
vragen? Kwadraad Sociaal 
Raadslieden informeert 
en adviseert u over uw 
rechtspositie
De coronacrisis heeft grote impact op ons leven en 
werk. Dit roept ook voor werknemers, op het gebied 
van het arbeidsrecht of sociale zekerheidsrecht, de 
nodige vragen op. 

Inwoners kunnen op juridisch gebied om informatie en 
advies vragen bij Kwadraad Sociaal Raadslieden. Tot de 
dienstverlening behoort:
• het invullen van meer ingewikkelde formulieren;
• het schrijven van bezwaar- en beroepschriften;
• het schrijven van brieven;
• het bemiddelen en verwijzen naar instanties. 

Het kan gaan om personen- en familierecht, sociale 
zekerheidsrecht, arbeidsrecht, huurrecht,
consumentenrecht, vreemdelingenrecht, Wmo, 
studiefinanciering, belastingen en toeslagen. Sociaal 
Raadslieden zijn ToeslagenServicePunt (TSP) van de 
Belastingdienst. Sociaal Raadslieden heeft hierdoor 
toegang tot de backoffice van de Belastingdienst 
Toeslagen en Invordering. 

U kunt Kwadraad Sociaal Rechtslieden elke werkdag 
bellen van 9.00 tot 17.00 uur voor het maken van een 
afspraak via telefoonnummer 088 - 900 40 00.

Aanvragen Koninklijke 
Onderscheiding
Zoals ieder jaar regent het voorafgaand aan 
Koningsdag lintjes in de Hoeksche Waard. Dit jaar is 
gemeente Hoeksche Waard maar liefst 19 Leden in de 
Orde van Oranje-Nassau en 2 Ridders in de Orde van 
Oranje-Nassau rijker!

Kent u iemand die hiervoor ook in 
aanmerking kan komen? 
Als aanvrager vindt u op www.lintjes.nl het 
aanvraagformulier en verdere informatie die nodig 
is om een aanvraag in te dienen bij de burgemeester. 
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Christie 
van Rijsbergen of Donja Hiele van Kabinetszaken via 
telefoonnummer 088 – 647 14 10 (of via mailadres 
kabinet@gemeentehw.nl). Uw aanvraag moet 
uiterlijk 1 juli 2020 compleet ingediend zijn voor de 
lintjesregen 2021.

Vervolg

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



Klok Laurentiuskerk in 
Mijnsheerenland stopt met 
luiden in de nacht

Vanaf vrijdagavond 8 mei luidt de klok van de 
Laurentiuskerk in Mijnsheerenland niet meer tussen 
23.00 en 8.00 uur. Het geluid van de klok blijkt 
het aantal toegestane decibel in de nacht fors te 
overschrijden. Naar aanleiding van enkele meldingen 
van omwonenden zet de gemeente daarom de 
kerkklok in de nachtelijke uren stil.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft op vraag 
van de gemeente het maximale geluidniveau van 
het slaan van de klok in beeld gebracht. Dit ligt op 
79 decibel (dB(A)), terwijl wettelijk in de nacht een 
geluidniveau van 60 dB(A) is toegestaan. Dit is een 
forse overschrijding van 19 dB(A). 

In overleg luidt de klok overdag en 
’s avonds
Het blijkt niet mogelijk om de klok zachter te zetten. 
De klok is namelijk gegoten op een bepaalde toon. 
Om de toon goed aan te slaan, moet de klok met de 
juiste kracht worden aangeslagen. In overleg met de 
omwonenden die geluidhinder ervaren, slaat de klok 
vanaf vrijdag tussen 8.00 en 23.00 uur ieder half uur 
zoals gewend en in de nacht blijft het stil. Het is een 
oplossing om het vertrouwde klokgeluid te behouden 
en iedere omwonende ook zijn nachtrust te bieden. 

Vanaf vrijdag 8 mei gaat de nieuwe 
programmering in
Het slaan van de klok is elektronisch geregeld. De 
programmering wordt vanaf vrijdag 8 mei aangepast. 
Dagelijks slaat de klok dan om 23.00 uur voor het 
laatst om vanaf 8.00 uur weer de dag in te luiden. 

Kennisgeving wegafsluiting

In verband met asfaltwerkzaamheden wordt de A16 
Rechts (Rotterdam-Breda) tijdelijk voor alle verkeer te 
worden afgesloten.

Het gaat hier om:
• de hoofdrijbaan van de A16 Rechts (Rotterdam-

Breda) vanaf aansluiting 21 
• (Dordrecht-Centrum) tot de Moerdijkbrug;
• de toerit 21 (Dordrecht-Centrum) van de A16 

Rechts (Rotterdam-Breda);

• de toe- en afrit 20 (’s-Gravendeel) van de A16 
Rechts (Rotterdam-Breda).

Wanneer vinden de afsluitingen plaats?
De afsluitingen vinden plaats van vrijdag 8 mei 20.00 
uur tot maandag 11 mei 05.00 uur en van 
vrijdag 15 mei 20.00 uur tot maandag 18 mei 05.00 
uur. Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk.
Bij slechte weersomstandigheden kan het werk 
uitgesteld worden.

Voorafgaand aan de volledige afsluiting van de A16 zal 
vanaf 19.00 uur begonnen worden met het 
afsluiten van diverse toeleidende wegen rond 
knooppunt Ridderkerk Zuid, aansluiting Dordrecht en 
aansluiting ’s-Gravendeel. 

Meer informatie
Meer informatie, zoals omleidingen, vindt u op onze 
website www.gemeentehw.nl. Voor vragen over deze 
afsluiting kunt u ook terecht bij Verkeersloket West-
Nederland Zuid, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam of 
via e-mail verkeersloketzuidholland@rws.nl.

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

29-04-2020 Het verwijderen van de draagmuur, 

Lestevenonstraat 32 in Strijen.

30-04-2020 Het bouwen van een woning, 

Buitenhavenstraat 5 in Oud-Beijerland.

30-04-2020 Het bouwen van een woning, 

Middelsluissedijk OZ tussen nr. 46 en 48 in 

Numansdorp.

30-04-2020 Het plaatsen van een dakopbouw, Oostdijk 

159 in Oud-Beijerland.

30-04-2020 Het veranderen van de gevel, 

Middelsluissedijk OZ 9 in Numansdorp.

01-05-2020 Het vergroten van het pand, Oostdijk 59 in 

Oud-Beijerland.

02-05-2020 Het plaatsen van een fietsenhok aan de 

voorzijde van de woning, Vrijland 35 in 

Mijnsheerenland.

03-05-2020 Het bouwen van een aanbouw, 

Hilsondusstraat 34 in Strijen.

03-05-2020 Het plaatsen van een prieel, Schaapskooi 2 

in Nieuw-Beijerland.

04-05-2020 Het bouwen van een blokhut/

schoonheidssalon, Boomdijk 29c in 

Klaaswaal.

04-05-2020 Het bouwen van een aanbouw, Boomgaard 

2 in Strijen.

04-05-2020 Het plaatsen van een damwand, 

Maasdamsedijk 18 in Puttershoek.

04-05-2020 Het realiseren van een dakopbouw, 

Zoomwijcklaan 135 in Oud-Beijerland.

05-05-2020 De dakkapel vervangen/vergroten, 

Maasdamsedijk 18 in Puttershoek.

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

28-04-2020 Het bouwen van een werkplaats / 

machineberging, Molendijk 81b in  

Zuid-Beijerland.

28-04-2020 Het bouwen van een bewaarplaats, 

Groeneweg 3 in Westmaas.

29-04-2020 Het bouwen van een woning,  

Oud-Cromstrijensedijk OZ 46a in 

Klaaswaal.

29-04-2020 Het realiseren van een inrit, Pieter de 

Hooghlaan 35 in Oud-Beijerland.

30-04-2020 Het vervangen van 2 bruggen, Spuivelden 

nabij 13 en 15 in Heinenoord.

01-05-2020 Het vernieuwen van de voorgevel, Laan 

van Moerkerken 12 in Mijnsheerenland.

04-05-2020 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.

V E R V O L G



Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

29-04-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen,  Plevier 1 

t/m 17 (oneven), Plevier 2 t/m 18 (even), 

Reiger 1 t/m 21 (oneven), Reiger 2 t/m 22 

(even), Roerdompweg 1 t/m 19 (oneven), 

Zilvermeeuw 15 t/m 31 m.u.v. 23 (oneven) 

Zilvermeeuw 66 t/m 84 (even) in  

Oud-Beijerland.

29-04-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Maalderij 2 

in Strijen.

30-04-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Achterhuis 1 

in Oud-Beijerland.

30-04-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Roterijstraat 

27 in ’s-Gravendeel.

01-05-2020 Het saneren van asbesthoudende 

restanten en golfplaten (calamiteit), 

Bevershoekstraat 99 in ’s-Gravendeel.

01-05-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Merelerf 21 

in Numansdorp.

01-05-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Robijnstraat 4 

in Goudswaard.

03-05-2020 Het slopen van een kas, Mookhoek 93 in 

Mookhoek.

04-05-2020 Het slopen van een aanbouw, Boomgaard 

2 in Strijen.

04-05-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Christiaan 

Huygensstraat 22 in Strijen.

05-05-2020 De dakkapel vervangen/vergroten, 

Maasdamsedijk 18 in Puttershoek.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

30-04-2020 Exploitatievergunning voor de Pastaclub, 

West-Voorstraat 5 in Oud-Beijerland.

30-04-2020 Exploitatievergunning voor café De Haven, 

Jaagpad 5 in Strijen.

30-04-2020 Ontheffing sluitingstijd voor café De 

Haven, Jaagpad 5 in Strijen.

30-04-2020 Aanwezigheidsvergunning voor 2 

kansspelautomaten in café De Haven, 

Jaagpad 5 in Strijen.

Verleende DHW 
vergunningen/ontheffingen 

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

30-04-2020 Drank-en horecawetvergunning voor de 

Pastaclub, West-Voorstraat 5 in  

Oud-Beijerland.

30-04-2020 Drank- en horecawetvergunning voor café 

De Haven, Jaagpad 5 in Strijen.

Bekendmaking

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

• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken bij Sportlaan 10 in Klaaswaal.

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

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
• Op 27 februari hebben wij gegevens ontvangen in 

het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het van toepassing worden van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer op een reeds 
aanwezige inrichting voor de in- en verkoop 
van 45 km-auto’s aan de Industriestraat 14 in 
Numansdorp. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-20-368775.

• Op 6 maart hebben wij gegevens ontvangen in het 
kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het veranderen van een inrichting 
aan de Mijlweg 1a in ‘s-Gravendeel. De verandering 
betreft het oude gebouw afbreken en vervangen 
door nieuwbouw. Hierbij veranderen de activiteiten 
binnen de inrichting niet. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-20-369082.

Vervolg

12 mei

Op 12 mei vieren we de Dag van 

de Zorg. Ieder jaar staat deze dag, 

de geboortedag van Florence 

Nightingale, in het teken van alle

mensen die werken in de zorg en 

verpleging. Omdat zonder hún inzet 

onze gezondheidszorg niet overeind 

meer dan ooit. Onze helden in de zorg 

staan middenin de bestrijding van 

de coronacrisis. Jullie zorgen voor ons 

en voor onze naasten, met grote 

inzet en betrokkenheid. 

Dus van ons ook een welgemeend 

BEDANKT! 
Aan onze Helden in de zorg.

Gemeenteraad en college van 

burgemeester en wethouders

Aan onze helden in de zorg: bedankt!



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

• De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid maakt, ingevolge de Wet milieubeheer, 
hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel 10.52, het 
volgende bekend. In de afgelopen periode is een 
kennisgeving van het daarbij aangegeven besluit 
ingediend op: 29 april door Sando Puinrecycling 
ingevolge artikel 4.1 van het ‘Besluit mobiel bouw- 
en sloopafval’ voor het plaatsen van een mobiele 

puinbreker aan de Papeweg 3 in Oud-Beijerland. 
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 
maandag 18 mei tot en met maandag 17 augustus, 
gedurende maximaal 3 werkdagen van 07.00 uur 
tot 19.00 uur.

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.

Nieuws uit de gemeenteraad

3 digitale vergaderingen

Dinsdag 12 mei vinden er vanaf 19.30 uur 3 digitale 
vergaderingen plaats. De eerste vergadering is 
een beeldvormende bijeenkomst, daarna een 
oordeelsvormende vergadering en afsluitend 
een besluitvormende raadsvergadering. Als 
belangstellende kunt u deze vergaderingen volgen via 
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Rechtstreekse 
uitzendingen en geluidsverslagen of via  
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.

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 dinsdag 12 mei 10.00 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 is als 
volgt:

Beeldvorming:
• Digitale presentatie over Regionale samenwerking 

beschermd wonen en maatschappelijke omvang. 

Oordeelsvorming:
• Aanbesteding Leerlingenvervoer HW 2020-2023;

• Bekrachtiging geheimhouding Raadsinformatiebrief 
over gevolgen faillissement leverancier Wmo-
hulpmiddelen;

• Bekrachtiging geheimhouding deel II herziening 
Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2020.

Besluitvorming:
• Aanbesteding Leerlingenvervoer HW 2020-2023;
• Bekrachtiging geheimhouding Raadsinformatiebrief 

over gevolgen faillissement leverancier Wmo-
hulpmiddelen;

• Bekrachtiging geheimhouding deel II herziening 
Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2020.

De stukken voor deze vergadering kunt u vinden op 
www.gemeenehw.nl / Gemeenteraad /  Agenda’s & 
Vergaderstukken / 12 mei.


