I N F O R M AT I E
Gemeentenieuws
Ontwikkelingen rondom het
coronavirus

• 70-plussers of mensen met een kwetsbare
gezondheid zijn extra voorzichtig;
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten;
• Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand
tot anderen kunt houden)

Wat mag er vanaf maandag 1 juni:
Groepen mensen
• Groepen mensen mogen buiten bij elkaar komen als
zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren;
• In alle publiek toegankelijke gebouwen mogen
maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief
personeel. 1,5 meter afstand moet ook hier;

22 mei
2020

• Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers
1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in
de tuin en op het balkon.
Horeca
• Restaurants en cafés mogen vanaf maandag 1 juni
12.00 uur open, met de voorwaarden van maximum
van 30 gasten (dus exclusief personeel), alleen
op reservering, 1,5 meter afstand en vooraf een
checkgesprek of een bezoek risico’s oplevert;
• Op terrassen geldt geen maximum aantal personen.
Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter
afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit
hetzelfde huishouden).

19 mei 2020
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.

Versoepeling maatregelen
vanaf juni
Op dinsdag 19 mei hebben Premier Rutte en Minister
De Jonge aangekondigd dat de voorgenomen
versoepeling voor maandag 1 juni door kunnen gaan.
Premier Rutte: “De ruimte die er nu is hebben we
met elkaar verdiend door de regels na te leven. De
versoepeling maakt het nog belangrijker dat we ons
aan de regels houden. We weten dat virus snel kan
opkomen als we dat niet doen. We mogen vertrouwen
hebben maar, we moeten waakzaam blijven.”

Iedereen kan helpen het virus onder
controle te houden
Minister de Jonge roept op verantwoordelijkheid te
nemen. “Het maakt niet uit hoe oud je bent, iedereen
kan het virus verspreiden. Maar omgekeerd kan
iedereen ook helpen om het virus onder controle te
houden. Neem die verantwoordelijkheid, niet alleen
voor jezelf maar ook voor elkaar. ”Met aanpassingen
proberen we zoveel mogelijk ons gewone leven te
leiden.”

Voor iedereen blijft gelden:
• Was vaak je handen;
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten
en gooi deze daarna weg;
• Schud geen handen;
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen;
• Werk zoveel mogelijk thuis;

Basisregels voor iedereen

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

.

Heb je klachten?
Blijf dan thuis.

Houd 1,5 meter
afstand.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Vermijd drukte.

Was vaak je
handen.

Stap voor stap - wat kan wanneer?
STAP 1

Contactberoepen

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

1 juni

1 juli

1 september

?

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

Evenementen

Sauna’s

Discotheken

Terrassen

Buiten sporten op
1,5 meter afstand

Bioscopen
(max. 30 personen)

Bibliotheken

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Zwembaden
(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang
100% open
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen
kan alleen als het coronavirus
onder controle blijft.

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Voorzieningen
campings en
vakantieparken
Bioscopen
(max. 100 personen)
Restaurants / cafés
(max. 100 personen)
Culturele instellingen
(max. 100 personen)

Musea / monumenten
In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht.

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Casino’s

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

15 juni:
Praktijklessen en
toetsing MBO

Sport- en
verenigingskantines

Tentamens en
praktijklessen
hoger onderwijs

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Onderwijs
• Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs gaat op dinsdag 2 juni open. Scholen
nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan
worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat
niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn;
• Op maandag 8 juni gaat het basisonderwijs en
buitenschoolse opvang weer voor 100% open,
tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet
verantwoord is;
• Vanaf maandag 8 juni is de noodopvang alleen nog
beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders
die werken in de zorg (avond/nacht/weekend);
• Op maandag 15 juni starten MBO, HBO en
universiteiten beperkt met toetsing, tentamens,
praktijklessen en begeleiding van kwetsbare
studenten op de instelling.

Culturele instellingen
• Film-, theater- en concertzalen gaan open onder de
voorwaarden: maximaal 30 mensen in het publiek
per zaal, vooraf reserveren, een checkgesprek vooraf
om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert, 1,5
meter afstand;
• Musea en monumenten mogen open als bezoekers
vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren.
Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk.
Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden;
• Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen
open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen
per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden;
• Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen
presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5
meter afstand houden.

Openbaar vervoer
• Het openbaar vervoer is alleen bedoelt voor
noodzakelijke reizen. Reizigers vanaf 13 jaar zijn
verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen.
Op stations, haltes en perrons is een mondkapje niet
verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand;
• Reizigers die na maandag 1 juni geen mondkapje
dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Testen
• In juni wordt het voor iedereen met klachten
mogelijk om zich bij de GGD te laten testen, zonder
tussenkomst van de huisarts. Wanneer in juni is nog
niet bekend, het streven is maandag 1 juni. Ook
is het niet meer verplicht om 24 uur te wachten
voorafgaand aan de test.

Verpleegtehuizen
• De pilot om bezoek aan verpleeghuizen beperkt
en onder strenge voorwaarden toe te laten wordt
vanaf maandag 25 mei uitgebreid naar meer
locaties. Het streven is dat vanaf maandag 15 juni
de bezoekregeling geldt voor alle verpleegtehuizen
waar geen besmetting is.

Betrek kinderen en jongeren
Premier Rutte sprak zijn complimenten uit aan
kinderen en jongeren: “Kinderen en jongeren in
Nederland hebben zich ontzettend goed aangepast en
aan de regels gehouden. Ik wil jullie bij deze een groot
compliment geven. Het is mede dankzij jullie dat we de
goede kant op gaan. Ik wil dat juist jullie meedenken
en meepraten. Kom met ideeën, lever kritiek. We
moeten ons aan de regels houden, maar daarbinnen
moeten we de beste oplossingen zoeken. Nodig
kinderen en jongeren hiervoor uit. Ga het gesprek aan
met de volwassenen van de toekomst.”

Maximale controle
Hugo de Jonge kondigt aan dat er wordt ingezet op
maximale controle van het virus, om zo nog sneller en
gerichter te kunnen sturen. “Met het een zogenoemd
dashboard kunnen we alle informatie bij elkaar
brengen om het zicht op de coronawerkelijkheid te
meten. Dit dashboard gaan we op twee manieren
gebruiken: als signaleringsfunctie en de mogelijkheid
om een regionaal waarschuwingssysteem te maken.”

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.

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

Denk mee over de
parallelweg
Maasdam - ’s-Gravendeel
Van vrijdag 22 mei tot en met maandag
1 juni kunt u online meedenken over
het project parallelweg Maasdam ’s-Gravendeel. Langs het grootste
gedeelte van de N217 loopt een
parallelweg voor langzaam verkeer
(landbouwverkeer en fietsers). Tussen
Maasdam en ’s-Gravendeel ontbreekt deze weg. Op
www.gemeentehw.nl/parallelweg informeren we
u over het plan om ook hier een parallelweg aan te
leggen.

We informeren u via onze website
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 22 mei tot en met maandag 1 juni kunt u
het plan bekijken via onze website:
www.gemeentehw.nl/parallelweg.

Geef uw mening!
Ingenieursbureau Royal Haskoning heeft een voorstel
gemaakt voor de inrichting van de parallelweg op
deze locatie. Het resultaat hiervan tonen we u graag
op www.gemeentehw.nl/parallelweg. Aan de hand
van 2 schetsen (afbeelding 1 en 2) kunt u meedenken.
We zijn benieuwd wat u ervan vindt! Online bekijkt u
het plan, kunt u reageren en eventuele vragen stellen.
Dat doet u via het reactieformulier op de pagina.
We hopen op deze manier veel ideeën en bruikbare
informatie op te halen.

088-7308900

Servicepunt Maasdam weer
open voor noodzakelijke
publieksdienstverlening
Vanaf woensdag 20 mei kunt u ook weer in Maasdam
terecht voor de noodzakelijke dienstverlening. Het
servicepunt in Oud-Beijerland was al beperkt open.
Vanwege de drukte en om het aantal reisbewegingen
te beperken openen we nu een tweede servicepunt.

Parallelweg en losliggend fietspad

Afspraak maken
Gezien de coronatijd is publiekszaken alleen
beschikbaar voor noodzakelijke diensten. Hiervoor
maakt u vooraf telefonisch een afspraak via
telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47. Is uw
afspraak niet dringend? Stel dan uw afspraak nog even
uit. Dit alles om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan.

Ook wij houden ons aan de richtlijnen.
U ook?
Voor uw en onze gezondheid zijn al onze locaties zijn
ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM. Wij
vragen u hier rekening mee te houden. Ook vragen
we u om minimaal 1,5 meter afstand te houden van
andere bezoekers en personeel. Als u een afspraak
heeft vragen wij u om niet (veel) eerder dan het
tijdstip van uw afspraak naar het gemeentehuis te
komen, om wachtrijen in de hal te voorkomen. Kom
met zo min mogelijk personen naar binnen. Hiermee
beperken we samen het risico op besmetting met het
coronavirus.

Parallelweg en fietspad gecombineerd

Mevrouw Becker ontvangt
eerste Compaan tablet
Het coronavirus en de maatregelen die hierop volgen,
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 (Alerimus, Careyn, Heemzicht, Welzijn
Hoeksche Waard, Zorgwaard en gemeente Hoeksche
Waard) bieden daarom sinds kort zorg-op-afstand.
Dit doen zij met de Compaan. Een tablet die specifiek

Gemeente Hoeksche Waard
is op Tweede Pinksterdag
gesloten
Op maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag, is gemeente
Hoeksche Waard gesloten en dus telefonisch niet
bereikbaar. Voor een actueel overzicht van onze
openingstijden kijkt u op www.gemeentehw.nl .

Vervolg

V E R V O L G

voor ouderen is. Het inzetten van beeldcontact is een
vervolgproject binnen het programma Slim Langer
Thuis.

Eerste tablet in gebruik
Mevrouw Becker (uit Oud-Beijerland) heeft, als
eerste thuiszorgcliënt van Zorgwaard, de Compaan
ontvangen. Door corona ziet zij haar familie, buren etc.
minder en hierdoor voelt zij zich soms eenzaam. De
Compaan is voor haar een echte uitkomst. Ze kan nu
beeldbellen met haar dochter, schoonzoon en (achter)kleinkinderen. Ze kan spelletjes spelen, foto’s kijken,
berichtjes sturen en ontvangen. Ook heeft zij via de
Compaan een directe hulplijn met haar zorgverleners
op de dagen dat zij niet bij haar langskomen. Haar
medicijngebruik wordt dan gecontroleerd en er wordt
besproken hoe het met haar gaat die dag.
Mevrouw Becker is erg blij met haar Compaan. “Ik
maak snel en eenvoudig contact met mijn familie. We
beeldbellen met elkaar. Dat is veel leuker dan gewoon
bellen, want zo kan ik hen gewoon zien. En we spelen
spelletjes met elkaar, dat is echt heel gezellig.”

goed geregeld. Ouders houden zich ook goed aan de
1,5 meter en blijven buiten het gebouw.”

Afwijkend van het landelijk beeld komt in
de Hoeksche Waard slechts een handjevol
kinderen uit zorg nog niet naar school
Ook bijna alle leerkrachten zijn aan het werk. De
noodopvang van kinderen van ouders met cruciale
beroepen of uit kwetsbare gezinnen is wel een
uitdaging nu tegelijkertijd met het onderwijs ook de
reguliere kinderopvang weer is gestart. Toch lukt het
de scholen om tijdens schooluren noodopvang te
organiseren. En ook bij de kinderopvang hoeft men
tijdens de schooldagen nog geen ‘nee’ te verkopen. Op
maandag 18 mei nam de wethouder ook een kijkje bij de
buitenschoolse opvang van Siemenotje in Heinenoord.
Die draait weer op volle toeren. Wethouder Steen sprak
hier met medewerkers over hun ervaringen: “Grandioos
om te zien dat de kinderen weer heerlijk in het ‘bos’ aan
het spelen, klauteren en klimmen zijn.”

100 tablets
De afgelopen week heeft ook al een aantal cliënten
van Careyn en Alerimus de Compaan gekregen.
Cliënten van Heemzicht en Welzijn HW volgen nog. In
totaal krijgen 100 inwoners van de Hoeksche Waard de
komende tijd de Compaan.
De Compaan ontlast ook de mantelzorgers van
de cliënten, omdat zij eenvoudiger en op afstand
beeldcontact kunnen houden met hun naasten.

Directeur Ingrid Lambermon (obs Het Anker) en
wethouder Huibert Steen

Kinderboerderij de
Boezemvriend vanaf
woensdag 1 juli open
Momenteel wordt er op het terrein van de
kinderboerderij gewerkt aan de buitenruimte en
aan de nieuwe multifunctionele accommodatie
Boezem & Co. Omdat we geen risico willen lopen
ten aanzien van de veiligheid van onze bezoekers, is
het nog niet mogelijk om de kinderboerderij open te
stellen. Als alles volgens planning verloopt, gaat de
kinderboerderij woensdag 1 juli open.

Regionale Energiestrategie
regio Hoeksche Waard
(RES): voorlopige conceptRES vastgesteld door de
Stuurgroep
De Stuurgroep RES
Hoeksche Waard,
bestaande uit
gemeente Hoeksche
Waard, provincie
Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, HW Wonen
en Stedin, heeft op donderdag 23 april de voorlopige
concept-RES vastgesteld. In de voorlopige concept-RES
is opgenomen dat de regionale bijdrage aan zon- en
windenergie in 2030 ligt binnen een bandbreedte
van 0,4 en 0,5 Terawattuur (TWh). Op maandag 1 juni
moet de voorzitter van de RES-regio Hoeksche Waard
de voorlopige concept-RES indienen bij het Nationaal
Programma RES (NPRES).
De nationale doelstelling bedraagt 35 TWh aan
grootschalige opwek van duurzame elektriciteit. De
Hoeksche Waard is al een aantal jaar druk bezig met
verduurzamen en er staat in de Hoeksche Waard al een
aantal windturbineparken. De bijdrage van de regio
Hoeksche Waard is gebaseerd op reeds gerealiseerde
energieprojecten, energieprojecten ‘in de pijplijn’ en
nieuwe initiatieven, zoals grootschalige opwek van zon
op daken bijvoorbeeld. RES-voorzitter Piet van Leenen:
“Met dit bod levert de regio een waardevolle bijdrage
in de energietransitie van Nederland.”

Jip de Hoon en Kim van de Putte (bso Siemenotje)

Bezoek wethouder
Huibert Steen aan obs
Het Anker in Heinenoord
Vanaf maandag 16 maart waren scholen en
kinderopvang in Nederland 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.
Op maandag 11 mei gingen ook in de Hoeksche
Waard de basisscholen weer gedeeltelijk open, net
als de buitenschoolse opvang (bso). De dagopvang
en peuteropvang zijn volledig open. Om eens
te kijken hoe het gaat, ging wethouder Huibert
Steen op bezoek bij een aantal basisscholen en
kinderopvangorganisaties. Op donderdag 14 mei
bezocht hij obs Het Anker in Heinenoord en maandag
18 mei de Leeuwenhartschool in Oud-Beijerland.
Huibert Steen: “Het is mooi om het enthousiasme van
leerlingen en leraren te zien nu ze weer naar school
mogen! De scholen hebben het qua veiligheid ook erg

Negatief zwemadvies voor
strandje Mijnsheerenland
Er is een negatief
zwemadvies
afgekondigd voor
het strandje bij
Mijnsheerenland.
Omgevingsdienst
Midden-Holland heeft
daar blauwalg in het
water aangetroffen.
Voor het strandje bij
Westmaas geldt géén negatief zwemadvies.

Blauwalgen
Als u in aanraking komt met blauwalgen kunt
u last krijgen van irritaties aan uw ogen of
huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en
darmklachten en in sommige gevallen zelfs grotere
gezondheidsproblemen. Ook honden kunnen last
krijgen van blauwalgen; laat uw hond daarom niet
in water zwemmen wanneer daar blauwalgen zijn.
Kijk voor meer informatie over de locaties en de
gezondheidsrisico’s op www.zwemwater.nl.

De voorlopige concept-RES kwam tot
stand samen met diverse partijen
Er werd intensief samengewerkt met verschillende
betrokken maatschappelijke organisaties. Samen met
hen werd gekeken naar een acceptabel, realistisch en
haalbaar eerste bod. Zo kwam ook de voor onze regio
haalbare bijdrage binnen de bandbreedte van 0,4 tot
0,5 TWh tot stand. Maar ook inwoners, ondernemers,
volksvertegenwoordigers en andere betrokkenen
leverden belangrijke input.

In aanloop naar de voorlopige concept-RES
vonden diverse bijeenkomsten plaats
Deze bijeenkomsten werden bijgewoond door de
hierboven genoemde partijen. Uit de reacties vanuit
alle eerdere bijeenkomsten bleek dat er behoefte was
om het RES-traject los te koppelen van het traject en
de ambitie om in 2040 een energieneutrale Hoeksche
Waard te zijn. De ambitie voor een energieneutrale
Hoeksche Waard in 2040 wordt daarom opgenomen
en verder uitgewerkt in het Programmaplan
Duurzaamheid van gemeente Hoeksche Waard. Hierbij
worden genoemde partijen uiteraard weer betrokken.

Derde en laatste meedenkbijeenkomst
geannuleerd door coronacrisis
Door de coronacrisis werd een derde openbare
meedenkbijeenkomst op dinsdag 24 maart helaas

geannuleerd. Het was de bedoeling om dan
gezamenlijk te komen tot een concept-RES - het
concept-bod - voor de Hoeksche Waard. Door de
coronacrisis is nu vanuit het NPRES een nieuwe
planning vastgesteld. Op maandag 1 juni leveren de
voorzitters van de RESsen hun voorlopige conceptRES in bij NPRES. De bestuurlijk vastgestelde
concept-RES moet vóór donderdag 1 oktober worden
aangeleverd. De planning voor het opleveren van de
door volksvertegenwoordigers vastgestelde RES 1.0
wordt verschoven van maandag 1 maart 2021 naar
donderdag 1 juli 2021. Door deze nieuwe deadline
kan een laatste derde meedenkbijeenkomst mogelijk
alsnog op een later tijdstip plaatsvinden. Dat is
afhankelijk van de situatie rondom de coronacrisis op
dat moment.

Verdere tijdschema RES
In de periode tussen maandag 1 juni en donderdag
1 oktober (wanneer de door het dagelijks bestuur
vastgestelde concept-RES ingediend moet zijn bij
het NPRES) wordt de voorlopige concept-RES verder
uitgewerkt. Op donderdag 1 oktober moet dan de
bestuurlijke vastgestelde concept-RES ingeleverd
worden. Deze is dan afgestemd met de gemeenteraad,
betrokken maatschappelijke organisaties,
ondernemers en inwoners en heeft de bestuurlijke
instemming van onze partners provincie Zuid-Holland,
waterschap Hollandse Delta, HW Wonen en Stedin.

Informatie
Meer informatie over het proces en de voorlopige
concept-RES is te vinden via www.gemeentehw.nl/res.
Daar is ook een infographic te vinden met uitleg over
de voorlopige concept-RES.

Bouw Het Orkest in
Poortwijk III in
Oud-Beijerland gestart
Energieneutrale
woningen met
verschillende
soorten daken,
gevels, steenkleuren
en kozijnen.
Projectontwikkelaar
Van Wijnen sloeg
op vrijdag 8 mei de
eerste paal van deze
veelzijdige woonwijk
in de grond. Hiermee
is de ontwikkeling van
het laatste stukje van
Poortwijk III in OudBeijerland gestart.
Omdat kopers zelf onder andere het dak en de gevel,
steenkleur, kozijnindeling, voordeur en inrichting
mochten kiezen, duurde het proces iets langer dan bij
een normaal woningbouwprogramma. Hierbij ligt het
ontwerp al klaar. Alle persoonlijke gesprekken hebben
geleid tot een mooi project met verschillende gevels
en huizen. Er wordt gebouwd aan 8 rijwoningen,
4 hoekwoningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen
en 2 semi-vrijstaande woningen. Alle woningen zijn
verkocht.

De bouw gaat door
Wethouder Piet van Leenen is blij dat de bouw
doorgaat: “Ik vind het heel goed om te zien dat er
ondanks de coronacrisis, met inachtneming van de
regels, toch voortgang wordt gemaakt en dat de
bouw doorgaat. Ook voor de omwonenden is het
heel fijn dat Poortwijk III nu in de afronding komt. Na
oplevering van deze woningen, wordt het openbaar
gebied definitief ingericht en kunnen alle bewoners
trots zijn op de mooie wijk waar zij wonen.”
Poortwijk III staat bekend om zijn veelzijdigheid. Niet
alleen op het gebied van woningen, maar ook als het
gaat om voorzieningen. Poortwijk III heeft koop- en
huurwoningen, appartementen en grondgebonden
woningen, scholen, een sporthal, een supermarkt
én een goede bereikbaarheid. En dat allemaal met
uitzicht op water en groen en in een landelijke
omgeving.

Trots
Projectontwikkelaar Dico Smitsman van Van Wijnen
is enthousiast over het bouwen van de mooie nieuwe
wijk: “Wij zijn trots dat wij – ondanks de bijzondere
periode waarin wij met elkaar verkeren – kunnen
starten met de bouw van dit prachtige en duurzame
nieuwbouwproject, waarmee wij wederom een
bijdrage leveren aan de ambities van gemeente
Hoeksche Waard. Alle woningen zijn ruim voor de start
van de bouw verkocht en wij kunnen niet wachten om
de sleutels aan de nieuwe eigenaren te overhandigen!”

Langer parkeren in
blauwe zone Oud-Beijerland
In het centrum van
Oud-Beijerland kunnen
automobilisten
binnenkort maximaal
60 minuten parkeren
in de blauwe zones. Nu
is dat nog 30 minuten.
De blauwe zones
gelden dan bovendien
ook alléén tijdens de
openingstijden van
de winkels: tussen
08.00 en 18.00 uur en
tijdens koopavond.
Dat betekent dat het
winkelend publiek
langer de tijd krijgt
om een boodschap te doen, maar vooral dat de
bewoners en/of bezoekers buiten deze tijden gewoon
gebruik kunnen maken van de parkeerplaatsen. Deze
week start de gemeente met het vervangen van de
bebording.
Op aangewezen plekken geldt een maximum van 60
parkeerminuten op bepaalde tijden.

Kennisgeving wegafsluiting

dan noodzakelijk. Bij slechte weersomstandigheden
kan het werk uitgesteld worden.

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 WestNederland Zuid, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam of
via e-mail verkeersloketzuidholland@rws.nl.

Heeft u uw lokale
belastingen al betaald?
In februari ontving u het aanslagbiljet lokale
belastingen van SVHW. Heeft u deze belastingen nog
niet betaald? Dan heeft u nog tot zondag 31 mei de
tijd om de aanslag te betalen of om automatische
incasso aan te vragen. Betaal op tijd, zo voorkomt u
een aanmaning met extra kosten.

Twijfelt u of u uw aanslag wel heeft
ontvangen?
• Misschien heeft u zich aangemeld bij Mijnoverheid
en staat uw lokale belastingaanslag digitaal in uw
persoonlijke Berichtenbox. U heeft dan een melding
op uw e-mailadres ontvangen.
• Op www.svhw.nl vindt u in ‘Mijn SVHW’ uw
belastingaanslag terug. Log hiervoor in met uw
DigiD.

Kunt u de lokale belastingen niet betalen?
• Misschien kunt u dan wel in termijnen betalen.
Geeft u hiervoor een machtiging automatische
incasso af vóór de vervaldatum van uw aanslag.
• Misschien komt u in aanmerking voor
kwijtschelding. U hoeft dan een aantal belastingen
niet te betalen. U kunt voor kwijtschelding in
aanmerking komen als u een minimum inkomen en
geen vermogen heeft.

Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u
uitstel van betaling gekregen vanwege het
coronavirus?
• Dan heeft u tot 31 augustus de tijd om de lokale
belastingen te betalen.

Heeft u vragen over uw aanslagbiljet
lokale belastingen?
• Neemt u dan contact op met SVHW via
0186 – 577 222 of 0800 – 020 08 73. Houdt
u daarbij uw subjectnummer bij de hand. Het
subjectnummer vindt u rechtsboven op uw
aanslagbiljet.

Wegwerkzaamheden
Oranjebuurt en Kerkstraat
Klaaswaal
In verband met asfaltwerkzaamheden, het slopen
en aanbrengen van voegovergangen en onderhoud
aan geleiderails worden op de A16 tussen Ridderkerk
Zuid en aansluiting ’s-Gravendeel/N3 diverse
verkeersmaatregelen geplaatst.
Tijdens de werkzaamheden is de A16 altijd open voor
doorgaand verkeer. Bepaalde rijstroken en afritten
gaan wel dicht:
• Afrit 22 Zwijndrecht, komende vanuit Rotterdam is
afgesloten;
• In de Drechttunnel is, in beide richtingen, de linker
tunnelbuis afgesloten;
• Vanuit richting Rotterdam blijft afrit 21 DordrechtCentrum bereikbaar via de rechter tunnelbuis;
• Tussen toerit 23 Hendrik Ido Ambacht en toerit 21
Dordrecht-Centrum zijn, in beide richtingen, twee
rijstroken gesloten;
• In de nachtelijke uren zijn tussen toerit 22
Zwijndrecht en de Drechttunnel,in de richting van
Breda, 3 rijstroken gesloten.

Wanneer vinden de werkzaamheden
plaats?
In week 21, van woensdag 20 mei 20.00 uur tot
maandag 25 mei 05.00 uur. Of zoveel langer of korter

In de Oranjebuurt en rond de Kerkstraat in
Klaaswaal zijn er diverse wegafsluitingen. Er vinden
werkzaamheden plaats aan de leidingen die daar in de
grond zitten. Deze worden uitgevoerd door de firma
Visser & Smit Hanab bv. De omleidingsroute staat met
borden aangegeven. De werkzaamheden worden
waarschijnlijk eind deze maand afgerond.

Vervolg
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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
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.
14-05-2020

Zakelijke inhoud

15-05-2020

Zakelijke inhoud

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

13-05-2020

Het plaatsen van een berging en

08-05-2020

Vergunning voor de verkoop van vuurwerk

overkapping, Karel Doormanstraat 42 in

op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag

Oud-Beijerland.

31 december op het adres Bootstraat 15 in
Oud-Beijerland.

14-05-2020

Het plaatsen van een dakkapel,
Zilvermeeuw 20 in Oud-Beijerland.

14-05-2020

15-05-2020

31 december op het adres Zinkweg 95 in

Heinstraat 47 in Oud-Beijerland.

Oud-Beijerland.

Het bouwen van 8 twee-onder- een-

op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag
31 december op het adres Astonmartinlaan

Westmaas.

24 in Oud-Beijerland.

Het kappen van een boom, nabij

18-05-2020

08-05-2020

op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag

Het aanleggen van een in- /uitrit,

in ’s-Gravendeel.

Noorderstraat 12 in Nieuw-Beijerland.
08-05-2020
19-05-2020

19-05-2020

op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag

34 in Numansdorp.

31 december op het adres Industriestraat
25 in Numansdorp.

Het aanleggen van een uitrit, Groene
Kruisstraat 25 in ’s-Gravendeel.

Ingekomen sloopmeldingen

Beslistermijn verlengen
Datum verlen-

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

13-05-2020

Het verwijderen en afvoeren van

realiseren van 6 woningen, Westdijk 2 in

asbesthoudende materialen, Irenestraat 19

Goudswaard. De beslistermijn wordt met

in Heinenoord.

6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van

18-05-2020

Het bouwen van een nieuwe woning, Aan

asbesthoudende materialen, Van der

36 in Numansdorp.

Waalstraat 19 in Mijnsheerenland.
14-05-2020

nokverhoging en dakkapel, Schelpweg 18

Het afvoeren van restanten op het perceel,

14-05-2020

Het verwijderen en afvoeren
van asbesthoudende materialen,

Besluiten
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.

daardoor 30-06-2020.

Uitschrijving personen

Veerweg 1a in Numansdorp.

in Strijen.

Bezwaar maken

Het wijzigen van de bestemming voor het

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
Het verwijderen en afvoeren van

Het bouwen van een woning, Paltrokmolen

Het realiseren van een enkele

Zakelijke inhoud

ging

13-05-2020

18-05-2020

Vergunning voor de verkoop van vuurwerk

Het bouwen van een woning, Paltrokmolen

de Kreek kavel 83 in Nieuw-Beijerand.
18-05-2020

Vergunning voor de verkoop van vuurwerk
31 december op het adres Boendersweg 6

19-05-2020

Het plaatsen van een schuur, Buitendijk 10
in Strijensas.

Vergunning voor de verkoop van vuurwerk

Witvliethof 2 t/m 26 en 3 t/m 9 in

in Strijen.
16-05-2020

08-05-2020

kapwoningen en 9 rijwoningen, Jan Willem

Schelfstraat 2 in ’s-Gravendeel.

Het plaatsen van een portakabin,

Het aanleggen van 2 terrassen, Kruisdijk 4

Vergunning voor de verkoop van vuurwerk

Het plaatsen van een aanbouw, Piet

Sluissendijk 5 in Heinenoord.
16-05-2020

08-05-2020

op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag
14-05-2020

Werkzaamheden Molen De Lelie
Puttershoek, Molendijk 2 in Puttershoek.

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen

Besluit d.d.

Het bouwen van een woning,
Schillemansstede in Oud-Beijerland.

15-05-2020

Verleende
omgevingsvergunningen

Bernhardstraat 61 in Numansdorp.
15-05-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Kerkstraat 43
in Nieuw-Beijerland.

18-05-2020

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.

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Burgemeester

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

21-04-2020

I. Tary (Oud-Beijerland), uitgeschreven

Henryplantsoen 5 in Klaaswaal.
18-05-2020

conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Schenkeldijk
79a in ’s-Gravendeel.

21-4-2020

A. Flier (Zuid-Beijerland), uitgeschreven
conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

13-05-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Irenestraat 19

22-4-2020

S.M. Maaskant (Oud-Beijerland),
uitgeschreven conform art. 2.22 en 2.60

in Heinenoord.

Wet BRP.
29-4-2020

M.T. Schieving (Oud-Beijerland),
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 van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het volgende heeft besloten:
• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken naast Nieuw Weverseinde 1a in
Puttershoek.
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende,
binnen een termijn van 6 weken, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Havenstraat 3A en De Lane
5, Strijensas’ ter inzage

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 de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp
bestemmingsplan Havenstraat 3a en De Lane 5,
Strijensas’.
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen?
Neemt u dan contact op met de hieronder vermelde
persoon.

Vragen?
Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan?
Neem dan contact op met Remko Advocaat via team
Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 37 76.

Ontwerpwijzigingsplan
‘Rustenburg, Puttershoek’
ter inzage

Vastgestelde hogere waarden geluid
(Wet geluidshinder)
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de
geluidsbelasting op de achtergevel van de woning
niet voldoet aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet
geluidhinder. De overschrijding wordt veroorzaakt
door het verkeer op de Koninginneweg in OudBeijerland. Het college van B&W besloot op dinsdag
12 mei daarom om voor de te bouwen woning een
hogere waarde geluid vast te stellen van 57 dB.

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerp
besluit hogere waarde geluid lagen ter
inzage

Ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan is opgesteld om de
gevellijn en bestemmingsgrenzen van de bestemming
‘Wonen’ te wijzigen van de bouwvlakken E7, G, C2 en
C3. Deze 4 bouwvlakken van het thans voorliggende
stedenbouwkundige plan overschrijden de maximale
2,5 meter vanaf de gevellijn in het vigerende
bestemmingsplan. Het gaat hierbij om ondergeschikte
wijzigingen.

Het besluit hogere waarde geluid, het
wijzigingsbesluit, het wijzigingsplan en alle bijlagen
kunt u vanaf zaterdag 23 mei bekijken via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1963.WPschillemansstede-VG01).

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Rustenburg, Puttershoek’
ligt met alle bijlagen met ingang van zaterdag 23 mei
tot zaterdag 4 juli ter inzage. U kunt de stukken
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
(onder de
IMRO-code NL.IMRO.1963.WPPTHRustenburg20-ON01).

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.

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

Het wijzigingsplan is opgesteld om de bestemming
van het perceel van de Schillemansstede aan de
Koninginneweg in Oud-Beijerland als onderdeel van
het bestemmingsplan Koningshof te wijzigen. De
huidige bestemming ‘Tuin’ wordt gewijzigd in de
bestemming ‘Wonen’. Hierdoor wordt het mogelijk om
op het perceel een burgerwoning te realiseren.

Inhoud en doel van het wijzigingsplan

Inhoud en doel van het bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Havenstraat 3a
en De Lane 5, Strijensas’ ligt met alle bijlagen met
ingang van zaterdag 23 mei tot zaterdag 4 juli ter
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code :
NL.IMRO.1963.BPLaneHstraat-ON01).

Inhoud en doel van het wijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit
hogere waarde geluid lagen met alle bijlagen vanaf
zaterdag 14 maart tot en met vrijdag 24 april ter
inzage. In deze periode konden zienswijzen worden
ingediend. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

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

Ter inzage

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
stelde op 12 mei het wijzigingsplan ‘Schillemansstede
Oud-Beijerland’ ongewijzigd vast.

Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt bekend dat het ontwerpwijzigingsplan
‘Rustenburg, Puttershoek’ met bijbehorende stukken
ter inzage wordt gelegd.

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Havenstraat 3a en De Lane 5, Strijensas’ met
bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in 2
ontwikkelingen. De plangebieden liggen in het
buitengebied van de gemeente Hoeksche Waard, aan
de Havenstraat 3a en De Lane 5 in Strijensas.
Het agrarisch bedrijf aan De Lane 5 in Strijensas
is gestopt met de bedrijfsvoering. Om die reden
is de wens ontstaan om de bestemming van het
perceel zoals opgenomen in het bestemmingsplan
‘Buitengebied’ te herzien in de bestemming
‘Wonen’ en ‘Tuin’. Daarnaast voorziet het
ontwerpbestemmingsplan in het planologisch
mogelijk maken tot het bouwen van een woning aan
de Havenstraat 3a in Strijensas.

Vastgesteld wijzigingsplan
Schillemansstede
Oud-Beijerland

Indienen zienswijzen

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan kunt u indienen bij het college van B&W
van gemeente Hoeksche Waard.
Uw zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kunt u
richten aan:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard:
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan Rustenburg, Puttershoek’.

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

Beroep indienen
Tegen de besluiten van het college om het
wijzigingsplan en een hogere waarde vast te stellen
staat rechtstreeks beroep open bij de Raad van State.
De beroepstermijn loopt vanaf zaterdag 23 mei tot en
met vrijdag 3 juli. Een beroepschrift kan gedurende
deze termijn van 6 weken worden ingediend door een
belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs
niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het
ontwerpbesluit in te dienen.
In het beroepschrift moeten in ieder geval de
volgende gegevens vermeld worden:
• de naam en 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 handtekening.
Het beroepschrift kunt u sturen aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

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

Vragen?
Heeft u vragen over het ontwerpwijzigingsplan?
Neem dan contact op met Remko Advocaat via team
Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 37 76.

Vervolg
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Mogelijkheid tot uitstellen van het in
werking treden van het wijzigingsplan en
het besluit hogere waarde geluid via een
voorlopige voorziening

voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

Het wijzigingsplan en het besluit hogere waarde geluid
treden in werking een dag nadat de beroepstermijn
is verstreken. Om te voorkomen dat de besluiten
in werking treden, kan een belanghebbende een

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 de besluiten opgeschort totdat op het
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?
Heeft u vragen over het wijzigingsplan? Neem dan
contact op met Sabine Voskamp via telefoonnummer
14 0186 | 088 – 647 36 47 of via e-mail
sabine.voskamp @gemeentehw.nl.

Nieuws uit de gemeenteraad
Raadsvergadering
dinsdag 26 mei
Dinsdag 26 mei vindt er om 19.30 uur een digitale
raadsvergadering plaats. U kunt deze digitale
raadsvergadering 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 / 26 mei 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 25 mei 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.

Agendapunten vergadering
Na de oordeelsvormende vergaderingen van 19 en 20
mei worden onderstaande agendapunten ingedeeld in
hamer- en bespreekstukken. Door Hemelvaartsdag en
het vroegtijdig inleveren van de kopij bij Het Kompas
kon de gemeente deze indeling niet opnemen.
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht burgers
4. Vaststellen besluitenlijst
5. Vragenhalfuur raadsleden
6. Lijst Ingekomen stukken
7. Lijst Raadsinformatiebrieven
8. Nota publieke gezondheid 2020-2023

Contactgegevens en openingstijden
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

9. Regionale samenwerking beschermd wonen en
maatschappelijke opvang
10. Cultuurnota
11. Aanvullen fonds SVn en verstrekken
statersleningen
12. Krediet uitbreiding De Molenwiek te
Mijnsheerenland
13. Meerjarenperspectief Grondexploitaties
14. Bestemmingsplan Oud-Heinenoordseweg 23c in
Heinenoord
15. Bestemmingsplan en omgevingsvergunning
Polderdijk 47 in Maasdam
16. De nieuwe havenverordening voor de Hoeksche
Waard
17. Monumentensubsidieverordening 2020 gemeente
Hoeksche Waard
18. Detailhandelsvisie en uitvoeringskader
detailhandel 2020-2025
19. Zienswijzen ontwerpbegrotingen 2021 verbonden
partijen Hoeksche Waard

