
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.

Sportaanbieders  
niet-contactsporten mogen 
weer volwassenen toelaten
Het kabinet heeft aangegeven dat volwassenen - 
onder voorwaarden - vanaf maandag 11 mei weer 
mogen trainen op de buitensportaccommodaties en 
in de openbare ruimte. Dit geldt alleen voor niet-
contactsporten. Gemeente Hoeksche Waard stuurde 
de sportverenigingen maandag 11 mei een brief. 
Hierin staan de voorwaarden beschreven waaronder 
sportaanbieders de activiteiten weer kunnen 
opstarten.

Een van de belangrijkste voorwaarden 
is dat een sportaanbieder de start van 
activiteiten meldt via Hoeksche Waard 
Actief
In een plan van aanpak moet de sportaanbieder 
laten zien hoe hij dat op een veilige manier 
gaat doen. Combinatiefunctionarissen kunnen 
hierbij ondersteuning bieden. In de brief komen 
ook nog andere tips en aandachtspunten naar 
voren die van belang zijn bij het opstarten van 
buitensportactiviteiten. Officiële wedstrijden en 
competitie zijn verboden. Kleedkamers en kantines 
blijven voorlopig ook nog dicht. Op  
www.gemeentehw.nl leest u de brief. 

Coronamaatregelen en de 
culturele sector
Vanaf maandag 11 mei is de deur weer op een kier 
gegaan voor sommige culturele activiteiten. Per 
maandag 1 juni is er nog meer mogelijk. Toch is nog 
niet alles even duidelijk. Gemeente Hoeksche Waard 
heeft daarom de gevolgen van de coronamaatregelen 
voor de culturele sector op een rijtje gezet. 

Op www.gemeentehw.nl staat het document 
‘Coronamaatregelen culturele sector’. Het is een 
samenvatting van de actuele afspraken en regels die 
gelden voor de verschillende cultuurdisciplines in de 
Hoeksche Waard. Het is een dynamisch document. Is er 
sprake van (verdere) versoepeling van de maatregelen 
of komen er nieuwe inzichten? Dan voegen wij deze 
nieuwe informatie toe aan dit document.
In het kort worden de maatregelen voor de volgende 
disciplines beschreven: 

• Beeldende kunst
• Bibliotheken
• Cultuureducatie
• Dans
• Erfgoed
• Festivals
• Musea
• Muziek en zang
• Theater

Sommige zaken zijn nog onduidelijk
De persconferentie van woensdag 6 mei heeft nog 
niet voor alles duidelijkheid geboden. Maar er lijkt 
perspectief te zijn voor het onder strikte voorwaarden 
opstarten van activiteiten en repetities vanaf maandag 
1 juni. Er vindt overleg tussen het kabinet en de 
culturele partners plaats om te komen tot heldere en 
eenduidige richtlijnen om de activiteiten te hervatten. 
Gemeente Hoeksche Waard volgt dit op de voet en 
stemt hierover af met de veiligheidsregio. 

I N F O R M A T I E 15 mei
2020

6 mei 2020

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.



Start uw instelling weer met activiteiten? 
Meld het!
Culturele organisaties moeten zich melden als ze 
activiteiten willen opstarten. Hoeksche Waard Actief 
verzamelt namens de gemeente deze meldingen. Zij 
kunnen u ook helpen en praktische adviezen geven 
bij het opstarten. De meldingen worden verder 
doorgestuurd naar Dok-C, het platform voor kunst en 
cultuur in de Hoeksche Waard. Zij publiceren op hun 
website een overzicht van de opgestarte activiteiten. 
In het document ‘Coronamaatregelen culturele sector‘ 
op www.gemeentehw.nl leest u hoe u een melding 
moet doorgeven.

Heropening (gemeentelijke) 
accommodaties 
Sommige sport-, culturele-, welzijns- en recreatieve 
activiteiten mogen weer opgestart worden. Dit 
betekent dat de diverse gemeentelijke accommodaties 
hun deuren openen. Dat gebeurt, net als het opstarten 
van de activiteiten zelf, in fases. Om ieders veiligheid 
zo goed mogelijk te waarborgen zijn er aan het beheer 
en gebruik van de accommodaties regels verbonden. 
De belangrijkste hiervan is het in acht nemen van 1,5 
meter afstand (dit geldt niet voor mensen die tot 1 
huishouden behoren en kinderen tot en met 12 jaar). 
Hieronder volgt een samenvatting van de afspraken 
en regels die gelden voor de diverse accommodaties 
in de Hoeksche Waard. Is er sprake van een (verdere) 
versoepeling van de maatregelen of komen er 
nieuwe inzichten? Dan wordt deze nieuwe informatie 
toegevoegd aan het bericht op onze website. 

Informatie per soort accommodatie 
(in alfabetische volgorde)

Bibliotheken 
De bibliotheken mogen sinds maandag 11 mei weer 
open volgens het protocol voor bibliotheken. Bibliotheek 
Hoeksche Waard pakt het gefaseerd aan. De bibliotheek 
in de Lindenhoeve in Oud-Beijerland opende op maandag 
11 mei haar deuren. De bibliotheek in het Dorpshart in 
Mijnsheerenland is vanaf maandag 18 mei weer open. 
Vervolgens wordt in de daaropvolgende weken de 
dienstverlening verder uitgebreid. Kijk voor de dagen en 
openingstijden op www.bibliotheekhoekschewaard.nl. 

Binnenaccommodaties (geen sport)
Per maandag 1 juni kan men weer terecht 
in binnenaccommodaties, niet zijnde 
sportaccommodaties.  Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
muziekscholen, buurthuizen en jongerensozen. Een van 
de randvoorwaarden die hierbij geldt is dat er maximaal 
een groep van 30 personen (inclusief personeel) 
tegelijk gebruik van kan maken. Naar verwachting 
wordt dit aantal per woensdag 1 juli opgehoogd naar 
100 personen. Er is nog geen datum bekend wanneer 
kantines/bars in deze accommodaties weer open 
mogen. Let op: sportactiviteiten zoals bijvoorbeeld 
biljarten en darten zijn niet toegestaan in deze 
accommodaties (dit valt onder binnensport)!

Binnensportaccommodaties en kantines
De verwachting is dat binnensportaccommodaties 
vanaf dinsdag 1 september open mogen voor sportieve 
activiteiten. Tot nader order blijven sport- en gymzalen 
dus gesloten, ook voor bewegingsonderwijs. Kantines 
in de sportaccommodaties blijven ook tot dinsdag 
1 september gesloten.

Binnenzwembaden
Binnenzwembaden zijn vanaf nu weer open. De 
binnenzwembaden ’de Wellen’ in ’s-Gravendeel en 
’de Boogerd’ in Oud-Beijerland openen gefaseerd 
de deuren vanaf maandag 18 mei. Voorlopig gaan ze 
alleen open voor zwemlessen en banenzwemmen. 
Wie ingeschreven is voor zwemles wordt hiervoor 
telefonisch opgeroepen. Banenzwemmers moeten zich 
vooraf telefonisch inschrijven bij het zwembad voor 
bepaalde tijden. Dit is mogelijk via de eigen kanalen 
van onze zwembaden. Kijk voor actuele informatie 
over de opening van de andere binnenzwembaden 
op de websites van Laco Strijen en De Waterstee in 
Numansdorp. Alle zwembaden moeten het protocol 
van de zwembadbranche volgen. 

Buitenzwembaden
Het buitenzwembad van Recreatieoord Binnenmaas 
gaat naar verwachting open na maandag 1 juni. Houd 
de website www.recreatieoordbinnenmaas.nl in de 
gaten voor actuele informatie. Kijk voor informatie over 
buitenzwembad ‘Het Centrum’ in Klaaswaal op  
www.zwembadhetcentrum.nl. 

Speeltuinen en kinderboerderijen
Kinderboerderijen en speeltuinen mogen weer open 
vanaf maandag 11 mei. Recreatieoord Binnenmaas 
opent op 29 mei de speeltuin met attracties en de 
kinderboerderij.  De kinderboerderij in Oud-Beijerland 
wordt nog verbouwd en opent waarschijnlijk rond 1 juli 
haar deuren.

Tijdelijke terrassen  
voor horecaondernemers  
in coronatijd
Vanaf maandag 1 juni worden (mogelijk) de 
maatregelen die het kabinet heeft moeten 
nemen in de strijd tegen het coronavirus, voor de 
horecaondernemers versoepeld. Als het aantal 
besmettingen en het aantal opnames op intensive 
care afdelingen het toestaat, mogen de terrassen dan 
weer open, mits iedereen aan tafel zit en er 1,5 meter 
afstand wordt gehouden.

Om aan de 1,5 meter-eis te voldoen is ruimte nodig. 
Inzet van de openbare ruimte kan een mogelijkheid 
zijn om de oppervlakte te vergroten. Gemeente 
Hoeksche Waard wil horecaondernemers de 
mogelijkheid bieden om hun terrassen tijdelijk uit te 
breiden. Dit moet wel vooraf worden gemeld aan de 
gemeente. De gemeente toetst of de uitbreiding aan 
de voorwaarden voldoet. Als de melding akkoord is, 
ontvangt de ondernemer per brief een bevestiging.  

Deze meldingsplicht voorkomt vergunningprocedures 
en leges, terwijl de gemeente toch zicht houdt op de 
initiatieven.

Heeft u de wens om uw bestaande terras 
uit te breiden of een nieuw terras te 
creëren? 
Via onze website www.gemeentehw.nl/coronavirus 
leest u wat u moet doen en hoe u dit kunt regelen. 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met team Vergunningen APV, 
dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 47. 

Veelgestelde vragen 
coronamaatregelen 
onderwijs en opvang
Vanaf maandag 16 maart waren scholen en 
kinderopvang gesloten vanwege de aanpak van 
het coronavirus. Alleen voor kinderen waarvan de 
ouders werken in cruciale beroepsgroepen en voor 
kinderen in kwetsbare (thuis)situaties was noodopvang 
beschikbaar op school of bij de kinderopvang. Vanaf 
maandag 11 mei zijn de basisscholen weer gedeeltelijk 
open. Ook de buitenschoolse opvang (BSO) is weer 
gedeeltelijk open en volgt daarbij het ritme van de 
school: kinderen met een opvangcontract kunnen 
naar de BSO op dagen dat zij naar school gaan. De 
dagopvang en peuteropvang zijn volledig open.

Het is logisch dat ouders vragen hebben 
nu alles langzaam weer opstart. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan:
• Is het veilig om mijn kind weer naar school of 

opvang te laten gaan?
• Mijn kind voelt zich niet lekker, kan hij/zij wel naar 

school of opvang? 
• Mijn kind is 4 jaar geworden, kan hij/zij gaan starten 

op school?
• Moet ik mijn factuur/eigen bijdrage voor de opvang 

blijven betalen?
• Wordt de eigen bijdrage voor de kinderopvang nog 

steeds vergoed?
• Rijdt het leerlingenvervoer weer?

De antwoorden op deze en andere vragen 
leest u in het document ‘Veelgestelde vragen 
coronamaatregelen onderwijs en opvang’ op  
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.

Gemeente Hoeksche Waard 
is op Hemelvaartsdag 
gesloten
Op donderdag 21 mei is gemeente Hoeksche Waard 
gesloten en dus telefonisch niet bereikbaar. Voor een 
actueel overzicht van onze openingstijden kijkt u op 
www.gemeentehw.nl .

Nieuwe openbare 
verlichting
Gemeente Hoeksche Waard gaat in het tweede 
kwartaal van dit jaar op diverse plaatsen de openbare 
verlichting vervangen. Dit gaat om diverse straten in 
de volgende dorpen:

• Oud-Beijerland
• Zinkweg
• Nieuw-Beijerland
• Piershil
• Goudswaard
• Zuid-Beijerland
• Strijen
• Schenkeldijk
• Mookhoek
• ’s-Gravendeel
• Blaaksedijk
• Heinenoord
• Mijnsheerenland
• Klaaswaal

Ledverlichting
De openbare verlichting verduurzaamt stap voor 
stap. De huidige verlichting wordt vervangen door 
energiezuinige ledverlichting, voorzien van een 
dimregime. Dit houdt in dat de verlichting in de 
nacht op een lager niveau brandt. Zowel het hoge 

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



rendement van led-lichtbronnen als het dimmen van 
de verlichting dragen bij aan de energiebesparing. 
Verder heeft ledverlichting doorgaans een levensduur 
van 20 jaar, waardoor er minder onderhoud nodig 
is en dus sprake is van een duurzaam product. 
Door het gebruik van duurzame materialen met 
een laag energieverbruik dragen we bij aan de 
klimaatdoelstellingen.

Uitvoering
In het westelijke gedeelte van de Hoeksche Waard 
worden de werkzaamheden uitgevoerd door Citytec 
B.V. en hun onderaannemer Staffin B.V. In het 
oostelijke gedeelte is dit Nijkamp Aanneming B.V. Op 
onze website www.gemeentehw.nl kunt u de planning 
van beide aannemers zien, met daarbij aangegeven 
wanneer in welke straat werkzaamheden zijn gepland. 
Wij gaan ervan uit dat de werkzaamheden weinig 
overlast veroorzaken, maar kunnen op voorhand 
incidenten niet uitsluiten.

Lichtmasten bij erfgrenzen
In de meeste gevallen worden alleen de armaturen 
vervangen, maar soms is het ook nodig om complete 
lichtmasten te vervangen. Op een aantal plaatsen 
staan de huidige lichtmasten tegen de erfgrenzen 
aan, of zelfs op particuliere grond. Helaas is het 
dan niet te voorkomen dat er op kleine schaal 
graafwerkzaamheden rond de mast op uw grond 
moeten plaatsvinden. Bij dergelijke situaties meldt 
de aannemer zich vooraf bij u. Uiteraard worden de 
werkzaamheden op uw grond zo beperkt mogelijk 
gehouden.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de heer N. van Kampen via 
telefoonnummer 088 - 647 15 81 of via e-mail  
nico.vankampen@gemeentehw.nl of met de heer 
P.N. Baan via telefoonnummer 088 - 647 15 16 of via 
e-mail nico.baan@gemeentehw.nl.

Aanleg fietspad op Zalmpad 
in Oud-Beijerland
Vanaf maandag 11 mei starten de werkzaamheden 
voor het aanleggen van een fietspad op het Zalmpad 
in Oud-Beijerland. Ter hoogte van de Oostkade wordt 
op de dijk tot nabij de Bosschedijk een fietspad 
aangelegd. Het fietspad onderdijks komt daarna te 
vervallen. Met het aanleggen van het fietspad ontstaat 
een betere scheiding tussen het (doorgaande) 
fietsverkeer en het wandelpad onderdijks. De 
werkzaamheden voert aannemingsbedrijf Jaro uit en 
nemen ongeveer 6 weken in beslag tot vrijdag 19 juni. 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met  de heer C. van Bruggen via 
telefoonnummer 088 - 647 10 92.

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

Voorwerp met registra-

tienummer

Plaats gevonden

Kentekenplaats - 

20259272

Puttershoek, Sportlaan

Herenfiets - 20260475 Westmaas, Munnikenweg

Herenfiets - 20265254 Oud-Beijerland, 

Karel Doormanstraat

Damesfiets - 20265242 Oud-Beijerland, 

Willem Beukelszstraat

Geldbedrag - 20262859 ’s-Gravendeel, Mijlweg

Kinderfiets - 20263111 Oud-Beijerland, Spuidijk

Bril - 20264369 ’s-Gravendeel, bij Kiltunnel

Knuffel - 20264089 Oud-Beijerland, Rubenspad

Mountainbike - 20264763 Oud-Beijerland, Oost-Voorstraat

Vouwfiets - 20264739 Piershil, 

Koningin Wilhelminastraat

Damesfiets - 20265775 Oud-Beijerland, Polderlaan

Scooter - 20265174 Nieuw-Beijerland, Spuidijk

Damesfiets - 20266698 Oud-Beijerland, Beijerse Hof

Geldbedrag - 20266761 Strijen, Diepenhorstweg

Damesfiets - 20266669 Oud-Beijerland, Beijerse Hof

Damesfiets - 20266692 Oud-Beijerland, 

Wiardi Beckmanstraat

Telefoon - 20266535 Nieuw-Beijerland, 

Stadhoudersweg

Motorslot - 20266908 Puttershoek, Molendijk

Damesfiets - 20266745 Oud-Beijerland, Beijerse Hof

Herenfiets - 20266711 Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat

Herenfiets - 20266735 Oud-Beijerland, Beijerse Hof

Herenfiets - 20266707 Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat

Ziilveren ring - 20261628 Nieuw-Beijerland, strandje

Horloge - 20262857 Numansdorp, 

Schuringse Havenkade

Kijk voor alle gevonden voorwerpen die bij ons zijn 
afgegeven ook op  
www.gemeentehw.nl/gevondenvoorwerpen. Heeft u 
een voorwerp gevonden? Dan kunt u deze ook op deze 
webpagina aangeven.

Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen

Alle stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in 
Oud-Beijerland. Voor meer informatie kunt u, tenzij 
anders vermeld, contact opnemen met gemeente 
Hoeksche Waard via telefoonnummer 14 0186. Meer 
informatie vindt u op www.gemeentehw.nl en op 
www.overuwbuurt.overheid.nl. 
Via deze laatstgenoemde website kunt u zich 
ook abonneren op de digitale verzending van de 
bekendmakingen en besluiten uit een zelf aangegeven 
gebied. U kunt via de website ook de 
‘Over uw buurt’ app downloaden. 

Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

06-05-2020 Het verhogen van het hekwerk en het 

plaatsen van geluidsschermen, J.A. 

Tiggelmanstraat 1 in Mijnsheerenland.

06-05-2020 Het vervangen van de bestaande 

beschoeiing, Nieuwe Haven 31 in Strijen.

06-05-2020 Het vervangen van kozijnen, Lange Meet 

52 in Strijen.

07-05-2020 Het plaatsen van een overkapping, 

Israëlsdreef 50 in Oud-Beijerland.

08-05-2020 Het bouwen van een nieuwe woning, 

Kolonel 5 in Numansdorp.

08-05-2020 Het plaatsen van een galzen kas, Buitenom 

in Nieuw-Beijerland

08-05-2020 Het realiseren van een overkapping, 

Thomas Edisonstraat 14 in  

Zuid-Beijerland.

11-05-2020 Het plaatsen van een mantelzorg woning, 

Westdijk 41 in Mijnsheerenland.

11-05-2020 Het verlengen watergang en omleggen 

drainage, Ambachtsheerenlaan (sectie K 

nummer 747) in Zuid-Beijerland.

11-05-2020 Het wijzigen van de entreedeuren, 

Havendam 17a in Oud-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.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

06-05-2020 Het bouwen van een woning,  Fortlaan 3 in 

Numansdorp.

V E R V O L G



07-05-2020 Het bouwen van 19 woningen, Laan van 

Westmolen 47a t/m 47d, 49 t/m 49d, 

Elisabeth van Loonstraat 24 t/m 30 en 

Vlietpad 1 t/m 6 in Mijnsheerenland.

08-05-2020 Het uitbreiden van de woning, Blaaksedijk 

West 51 in Heinenoord.

08-05-2020 Het plaatsen van een carport, Singel 6 in 

’s-Gravendeel.

08-05-2020 Het wijzigen van de voorgevel en het 

plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 

van de Woning, Schenkeldijk 21 in 

’s-Gravendeel.

11-05-2020 Het bouwen van een aanbouw, 

Doelweijk 16 in Nieuw-Beijerland.

11-05-2020 Het bouwen van een woning, Paltrokmolen 

16 in Numansdorp.

11-05-2020 Het plaatsen van dakkapellen op de nieuw 

te bouwen woning, Paltrokmolen 16 in 

Numansdorp.

11-05-2020 Het plaatsen van 2 dakkapellen, Kalesland 

78 in Heinenoord.

11-05-2020 Het plaatsen van een blokhut/berging, 

Kalesland 78 in Heinenoord.

11-05-2020 Het plaatsen van een dakkapel , 

Kalesland 46 in Heinenoord.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

11-05-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Stougjesdijk 

157 in Mijnsheerenland.

Beslistermijn verlengen

Datum  

verlenging

Zakelijke inhoud

07-05-2020 Het bouwen van een bedrijfshal met 

kantoor, Reedijk bedrijventerrein Sectie G 

nr. 1836 in Heinenoord. De beslistermijn 

wordt met 6 weken verlengd volgens 

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

beslisdatum wordt daardoor 25-06-2020.

11-05-2020 Het bouwen van 7 conceptwoningen, 

Elisabeth van Loonstraat 15, 17, 19 

en 21 en Vroonland 2a, 2b en 2c in 

Mijnsheerenland. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum 

wordt daardoor 22-06-2020.

11-05-2020 Het bouwen van een timmerwerkplaats, 

naast Reedijk 7P in Heinenoord. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

24-06-2020.

11-05-2020 Het aanleggen van een tweede uitrit 

ten behoeve van 2 parkeerplaatsen, 

Van Hogendorpstraat 15 in Numansdorp. 

De beslistermijn wordt met 6 weken 

verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 

Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 22-06-2020.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

07-05-2020 Ontheffing sluitingsuur voor de vrijdag- en 

zaterdagnacht voor Café ’t Veerhuys aan 

de Oosthavenzijde 1 in Puttershoek.

Aanstelling en aanwijzing 
toezichthouders 
Namens het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard, heeft de heer B.M. Leenaerts, teammanager 
Toezicht & Handhaving, in mandaat, de volgende 
personen, met ingang van zondag 12 april, aangesteld 
als (onbezoldigd) ambtenaar:
• de heer J.J.L. van Bakel;
• mevrouw D.M. den Brinker;
• de heer K. Lachminarainsingh.

Namens de burgemeester en het college van B&W 
van gemeente Hoeksche Waard, elk voor zover zijn 
bevoegdheid daartoe strekt, heeft de heer B.M. 
Leenaerts, teammanager Toezicht & Handhaving, in 
mandaat, bovenstaande personen met ingang van 
12 april aangewezen als toezichthouder als bedoeld 
in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en 
artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening. 
Zij zijn belast met het toezicht op de naleving van:

• de Drank- en Horecawet;
• de Wet op de kansspelen;
• de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche 

Waard 2019;
• de Drank- en Horecaverordening.

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
• Op 19 februari hebben wij gegevens ontvangen in 

het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het wijzigen van een melkveehouderij 
aan de Zwanegatsedijk 1a in Maasdam. De wijziging 
heeft betrekking op de nieuwbouw van een 
zuivelschuur. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-20-368347.

• Op 19 februari hebben wij gegevens ontvangen in 
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het wijzigen van een melkveehouderij 
aan de Zwanegatsedijk 1a in Maasdam. De wijziging 
heeft betrekking op het uitbreiden van de activiteit 
zuivelverwerking en huisverkoop. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-20-368349.

• Op 11 april hebben wij gegevens ontvangen in het 
kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. Het 
gaat over het oprichten van een schildersbedrijf/
interieurspuiterij aan de Donkervoortlaan 14 in 
Oud-Beijerland. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-20-370898.

• Op 23 april hebben wij gegevens ontvangen in het 
kader van het ‘Activiteitenbesluit Milieubeheer’. 
Het gaat over het oprichten van een inrichting, 
een bedrijf gespecialiseerd in chemische en 
mechanische oppervlakte behandeling aan de 
Mijlweg 9k in ‘s-Gravendeel.

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

Digitale Oordeelsvormende 
vergaderingen op dinsdag 
19 en woensdag 20 mei
Dinsdag 19 mei en woensdag 20 vinden er vanaf 19.30 
uur digitale oordeelsvormende vergaderingen plaats. 
Dinsdag is dat de vergadering voor Samenleving en 
Bestuur en woensdag is dat de vergadering voor 
Fysieke Leefomgeving. Als belangstellende kunt u 
deze vergaderingen volgen via www.gemeentehw.nl / 
Gemeenteraad / Rechtstreekse uitzendingen en 
geluidsverslagen of via https://hoekschewaard.
raadsinformatie.nl/live.

Spreekrecht
Door het digitaal vergaderen gaat inspreken anders 
dan u gewend bent. U kunt op dit moment alleen 
schriftelijk gebruik maken van het inspreekrecht. 
Wilt u inspreken voor Samenleving en Bestuur? 
Stuur dan uw inspraak uiterlijk dinsdag 19 mei voor 
10.00 uur naar griffie@gemeentehw.nl. Voor Fysieke 
Leefomgeving mailt u uw inspraak uiterlijk woensdag 

20 mei voor 10.00 uur. De griffie plaatst uw inbreng 
dan bij de vergaderstukken. Voor meer informatie kunt 
u ook bellen met de griffie van de gemeenteraad via 
telefoonnummer 088 - 647 18 74.

Agendapunten Samenleving en Bestuur
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht burgers – Schriftelijke inbreng
4. Nota Publieke gezondheid 2020-2023
5. Regionale samenwerking Beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang
6. Cultuurnota
7. Aanvullen fonds SVn voor verstrekken 

startersleningen
8. Krediet uitbreiding De Molenwiek, 

Mijnsheerenland
9. Meerjarenperspectief Grondexploitaties
10. Raadsinformatiebrief Uitvoering motie d.d. 

12 november 2019 ‘prioritering en fasering 
projecten en plannen’

Agendapunten Fysieke Leefomgeving
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht burgers – Schriftelijke inbreng
4. Bestemmingsplan ‘Oud-Heinenoordseweg 23c 

Heinenoord’
5. Bestemmingsplan en omgevingsvergunning 

‘Polderdijk 47 Maasdam’
6. De nieuwe Havenbeheersverordening voor de 

Hoeksche Waard
7. Monumentensubsidieverordening 2020 gemeente 

Hoeksche Waard  
8. Detailhandelsvisie en Uitvoeringskader 

detailhandel 2020-2025
9. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 SVHW
10. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Wegschap 

tunnel Dortse Kil

De stukken voor deze vergadering kunt u vinden op 
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Agenda’s & 
Vergaderstukken / 19 mei of 20 mei.



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


