
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.

Update corona-informatie 
voor (horeca)ondernemers 
op website
Op onze website hebben we de corona-informatie 
voor (horeca)ondernemers geactualiseerd. U vindt 
er, naast de bestaande informatie, nu ook informatie 
over het tweede noodsteunpakket van de overheid 
dat per maandag 1 juni ingaat en over de regeling 
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, de opvolger 
van de TOGS regeling. Ook hebben wij voor de 
horecaondernemers alle maatregelen waar zij mee te 
maken hebben voor het openen van hun onderneming 
op een rijtje gezet. Wilt u meer weten? Kijk dan op 
www.gemeentehw.nl. 

Horeca vanaf maandag 1 juni 
vanaf 12.00 uur weer open
Op Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni, mogen de 
restaurants en cafés vanaf 12.00 uur weer open gaan. 
De weersverwachtingen zijn goed, prima weer om op 
1 van de terrassen een drankje te doen.
Omdat we het risico op verspreiding van het 
coronavirus zo klein mogelijk willen houden, is er een 
aantal afspraken waaraan we ons met elkaar moeten 
houden. Zo geldt voor binnen in de restaurants en 
cafés het volgende: 
• Een maximum van 30 gasten (dus exclusief 

personeel);
• Bezoekers moeten vooraf reserveren;

• Iedereen houdt 1,5 meter afstand (uitzondering 
hierop vormen mensen die een gezamenlijke 
huishouding vormen en tweetallen);

• In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer 
en gast wordt ingeschat of een bezoek risico’s 
oplevert;

• Als je verkouden bent of iemand in je huishouden is 
verkouden blijf je thuis.

Op de terrassen moet iedereen aan een 
tafel zitten
De 1,5 meter afstand van elkaar geldt ook hier. 
Uitzondering hierop vormen mensen die een 
gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. 
Er is geen maximum aantal personen per terras 
voorgeschreven. Dit is afhankelijk van de grootte van 
het terras en verschilt dus per horecagelegenheid. 
Om ondernemers te helpen hebben zij extra ruimte 
gekregen voor hun terrassen. 

Het naleven van de regels doen we 
met elkaar
Als het nodig is, gaan boa’s en/of politie in gesprek 
met de ondernemer. De horecaondernemers gaan 
daarop in gesprek met de gasten. We hopen natuurlijk 
dat dat niet hoeft. Als iedereen de coronaregels 
naleeft houden we het samen veilig. Want alleen dan 
maken we samen mogelijk dat de restaurants en cafés 
open kunnen blijven. En daar hebben we allemaal 
plezier van!

Ouders, we zijn benieuwd 
naar uw mening
Bent u een ouder? En had u in de afgelopen weken 
behoefte aan tips en ondersteuning in coronatijd? Dan 
heeft u deze misschien wel gevonden op de website 
hoekschewaard.alsvillage.nl/ouders. Wij zijn benieuwd 
naar uw mening over die site. Vul de korte enquête in 
op hoekschewaard.alsvillage.nl/enquete. Het kost nog 
geen 5 minuten van uw tijd. Het levert ons informatie 
op om de website verder te ontwikkelen. Voor u en 
andere ouders in de Hoeksche Waard. Bedankt voor 
uw medewerking!

Stop criminele weldoeners 
in de horeca

Veel horecaondernemingen hebben grote financiële 
problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist 
nu voor criminelen interessant om in de horeca te 
investeren. De grote contante geldstromen die in de 
horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit 
te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal 
gokken te faciliteren.

Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ 
met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt. U loopt 
een groot risico als er vervolgens dit soort illegale 
activiteiten in uw zaak plaatsvinden. Zo kunt u juridisch 
aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten 
die in uw pand of onder de vlag van uw onderneming 
gepleegd worden. Uw pand kan worden gesloten en 
de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen 
niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: u 
kunt maar 1 keer nee zeggen!

Komen er mensen ongevraagd uw 
horecazaak binnen of nemen ze 
telefonisch contact met u op?
• Noteer kentekens of telefoonnummer en onthoud 

bij een fysiek bezoek hoe de mensen eruitzien;
• Vraag rond bij horecazaken in de omgeving: wie 

kent ze? Zijn ze ook al bij de buren geweest?;
• Overleg met de wijkagent.
 
Wilt u gaan samenwerken met een 
investeerder of uw bedrijf verkopen?
• Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het 

dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod 
resoluut af en maak duidelijk dat u geen zaken doet 
met degene die het aanbiedt;

• Lees de kleine lettertjes, waar tekent u exact voor?; 
• Accepteer nooit contante betalingen;
• Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak 

een foto/kopie;
• Is de investeerder een bedrijf? Vraag bij de Kamer 

van Koophandel gegevens op of kijk of het bedrijf 
een website heeft;

• De overheid heeft verschillende steunmaatregelen 
voor ondernemers gerealiseerd. Wees 
terughoudend met het inschakelen van 
tussenpersonen die je tegen betaling of 
onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen 
van deze steun. Vraag bij de gemeente en het UWV 
na wat er voor u mogelijk is. Voor een overzicht 
van de steunmaatregelen kijkt u op https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
financiele-regelingen/overzicht-financiele-
regelingen.

 
En als u het niet vertrouwt?
Ziet u verdachte situaties in uw omgeving, herkent 
u de signalen die worden beschreven of bent u 
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benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie 
bij de wijkagent of via 0900 – 88 44. Anoniem melden 
kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 of op of 
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Ook kunt u contact opnemen met team Integrale 
Veiligheid van gemeente Hoeksche Waard via het 
e-mailadres teamintegraleveiligheid@gemeentehw.nl. 

Steeds meer mensen kunnen 
worden getest op het 
coronavirus
Op dit moment is de test nog niet voor 
iedereen beschikbaar
In onze regio testen we nu de volgende groepen 
op het coronavirus: zorg- en onderwijspersoneel, 
contactberoepen, niet-professionele zorgverleners 
(zoals mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg) en 
mensen in de risicogroep. Het gaat daarbij alleen om 
mensen die hoesten, neusverkouden zijn en/of koorts 
hebben. Mensen die klachtenvrij of al hersteld zijn, 
worden niet getest. Aanmelden voor een test kan nu 
alleen als u daarvoor een indicatie krijgt van een arbo-
arts, instellingsarts of huisarts. De test kan worden 
afgenomen door een medewerker van de GGD of door 
uw huisarts. Kijk op de website van de GGD om te zien 
of u in aanmerking komt voor de test:  
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek-thema/ 
coronavirus-covid-19/testbeleid. 

In juni kan iedereen met klachten getest 
worden op het coronavirus
Bij de GGD wordt hard gewerkt om op korte termijn 
iedereen met klachten te kunnen testen op het 
coronavirus. De GGD Zuid-Hollandse Eilanden maakt 
op de website www.dienstgezondheidjeugd.nl bekend 
wanneer dit mogelijk is. U heeft dan geen afspraak 
met de huisarts nodig. Mensen met klachten kunnen 
direct de GGD bellen. Daarvoor komt een landelijk 
telefoonnummer beschikbaar. Binnen een dag heeft 
de GGD de uitslag van de test en als die positief is 
moet de besmette persoon in thuisquarantaine blijven. 
Iedereen die in contact is geweest met die persoon 
krijgt per brief en telefonisch het advies om thuis te 
blijven. Wie daarna klachten krijgt, moet zich ook laten 
testen bij de GGD. Positief geteste mensen worden, als 
ze in thuisquarantaine zitten, ook actief door de GGD 
gebeld om te vragen hoe het met ze gaat. 

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.

Veelgestelde vragen 
coronamaatregelen 
welzijnsactiviteiten
Sinds zondag 15 maart zijn alle welzijnsactiviteiten 
gestopt vanwege de aanpak van het coronavirus. 
Vanaf maandag 1 juni mogen welzijnsinstellingen 
onder voorwaarden weer hun deuren openen. Het 
is logisch dat u als aanbieder van en deelnemer aan 
deze activiteiten vragen heeft nu alles langzaam weer 
opstart. 

Wij hebben daarom de meestgestelde 
vragen voor u op een rijtje gezet. Denk 
hierbij aan:
• Wat betekent ‘afstand houden’?;

• Wat is de maximale groepsgrootte?;
• Wat zijn de risicogroepen bij het nieuwe 

coronavirus?;
• Mag ik (vanwege mijn leeftijd of werk) een activiteit 

verzorgen?;
• Wat is de maximale groepsgrootte?;
• Ik heb informatiematerialen nodig, hoe regel ik dat?

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

Webinar economische gevolgende coronacrisis 
Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard nodigen u uit om in gesprek te gaan over 
de gevolgen van de coronacrisis. Tijdens de eerste van in totaal 4 sessies gaan wethouder Paul Boogaard en Frank 
van den Ouden (voorzitter OHW) het gesprek aan met de Hoeksche Waardse ondernemers. Ook wordt er een 
update gegeven vanuit de gemeente. Aanmelden kan via de link https://o-hw.nl/agenda/619-social-snack-webinar.

VOLG ONS:

WWW.O-HW.NL

Economische gevolgen coronacrisis 
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Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard nodigen u  
uit om in gesprek te gaan over de gevolgen van de coronacrisis.

Tijdens de eerste van in totaal 4 sessies zullen wethouder Paul Boogaard en  
Frank van den Ouden (voorzitter OHW) het gesprek aangaan met de  
Hoeksche Waardse ondernemers. Ook wordt er een update 
gegeven vanuit de gemeente.

PROGRAMMA
16.00 - 16.05 uur:  Welkomstwoord Frank van den Ouden.

16.10 - 16.15 uur: Update vanuit gemeente Paul Boogaard.

16.15 - 16.50 uur: Interactieve sessie, behandeling vragen.

16.50 - 17.00 uur:  Conclusie en slotwoord Paul Boogaard.

Wanneer: Woensdag 3 juni 2020.
Tijd: 16.00 - 17.00 uur.
Waar: Achter uw laptop. 
Voor wie:  Ondernemend Hoeksche Waard.

Aanmelden verplicht via deze link. Deze sessie is beperkt 
toegankelijk (maximaal 35 personen). Meld je snel aan 
want vol = vol.

Frank van den Ouden

Paul Boogaard



Maar ook bij wie u terecht kunt als u vragen heeft. De 
antwoorden op deze en andere vragen kunt u lezen op 
www.gemeentehw.nl in het document ‘Veelgestelde 
vragen coronamaatregelen welzijnsactiviteiten‘. 

Wilt u starten met uw activiteiten? 
Meld het bij de gemeente!
Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar  
penl@gemeentehw.nl. Vermeld daarin:
• uw naam en de naam van de aanbieder/vereniging 

namens wie u communiceert;
• het telefoonnummer waarop u goed bereikbaar 

bent;
• informatie over de binnenactiviteiten die u weer 

wilt opstarten. Dus welke activiteit, wanneer, waar 
en met welke doelgroep;

• hoe u ervoor zorgt dat de basisregels worden 
nageleefd. Vermeld dit in een Plan van Aanpak 
(eventuele bijlagen stuurt u mee);

• eventuele extra maatregelen die u heeft getroffen;
• eventuele vragen van uw kant.

Maatschappelijk werk en 
Sociaal Raadslieden in 
coronatijd
Bij het maatschappelijk werk en Sociaal Raadslieden 
merken ze steeds meer dat mensen op de 1 of andere 
manier last krijgen van de coronacrisis. 

Mensen kunnen soms niet meer werken 
of zijn ontslagen waardoor ze financiële 
problemen krijgen
Er komen opeens nieuwe vragen waar ze nooit 
mee te maken hebben gehad. Heb ik recht op 
een uitkering, huurtoeslag, studiefinanciering of 
belastingvermindering etcetra? Ook nemen vaak de 
spanningen thuis toe tussen partners, wat zich uit 
in ruzies en soms een scheiding. De kinderen zijn 
meer thuis en is het nog wel veilig om ze met andere 
kinderen te laten spelen en kan je puber nog wel 
chillen in het park?

Ook in de Hoeksche Waard zijn mensen 
soms ernstig ziek geworden of overleden 
waardoor er verdriet is
Niet iedereen heeft goed afscheid kunnen nemen. 
Doordat mensen meer in hun eigen huis blijven en 
activiteiten stil liggen neemt de eenzaamheid toe. 

Worstelt u met deze of andere vragen?
Neem dan vrijblijvend contact op met het 
maatschappelijk werk en Sociaal Raadslieden in de 
Hoeksche Waard. Dit kan op maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur via telefoonnummr 
088 – 900 40 00 of www.kwadraad.nl. Via deze 
website kunt u ook online tips krijgen of chatten 
met een maatschappelijk werker. Ook voor 
schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs kunt 
u bovenstaand nummer bellen. Ondersteuning van 
het maatschappelijk werk en de Sociaal Raadslieden is 
gratis.

Spreekuur Huibert Steen 
voor Nieuw-Beijerland

Op woensdag 
3 juni houdt 
dorpswethouder 
Huibert Steen 
spreekuur van 
18.30 tot 20.00 uur 
bij de ingang van de 
Plus Supermarkt (Kerkstraat 35) 

in Nieuw-Beijerland. Inwoners zijn van harte welkom 
om tijdens het inloopspreekuur van gedachten te 

wisselen met de wethouder over onderwerpen die hen 
bezighouden. 

Omdat de wethouders het belangrijk vinden dat het 
gemeentebestuur bereikbaar moet zijn voor inwoners, 
houden zij inloopspreekuren in de dorpen waarvoor zij 
dorpswethouder zijn.

Groot onderhoud N489 gaat 
verder
Vanaf maandag 25 mei wordt er door provincie 
Zuid-Holland verder gewerkt aan de N489 (tussen 
Heinenoord en Klaaswaal). Dit gebeurt in fases. Op het 
traject vinden de volgende werkzaamheden plaats:

• De kruising Van Koetsveldlaan wordt vernieuwd 
en geasfalteerd (maandag 25 tot en met vrijdag 29 
mei);

• Tussen de Van Koetsveldlaan en Westdijk/
Maasdijk worden er aanpassingen gedaan aan 
de hoofdrijbaan en er wordt bermverharding 
aangebracht (data nog niet bekend);

• Het asfalt wordt vernieuwd vanaf de Botweg tot 
aan Raadhuislaan – Doesburgerweg (dinsdag 2 tot 
en met zondag 14 juni);

• Het asfalt op de hoofdrijbaan vanaf de N488 
Stougjesdijk tot aan Botweg wordt vernieuwd 
(weekend van 20/21 en 27/28 juni);

• Op de hoofdrijbaan vanaf de Achterweg tot de 
N217 wordt het asfalt hersteld (in de nacht van 
donderdag 16 en vrijdag 17 juli).

Door de werkzaamheden wordt het verkeer op diverse 
plaatsen omgeleid. Dit staat aangegeven met borden. 
Kijk voor uitgebreide informatie over het groot 
onderhoud op de website van de provincie: www.zuid-
holland.nl / N489. Hier vindt u ook kaartjes met daarop 
de omleidingsroutes. NB: door de werkzaamheden is 
de RAD op zaterdag 20 juni gesloten.

Looproute markt 
in Oud-Beijerland 
eenrichtingsverkeer

Voor de veiligheid van bezoekers en ondernemers 
is er op de markt in Oud-Beijerland, alleen langs 
de marktkramen, eenrichtingsverkeer. De straat is 
daarom in 2 delen gesplitst. Op de andere helft geldt 
tweerichtingsverkeer voor het reguliere winkelend 
publiek. Afgelopen woensdag werd een team van 
gastvrouwen en –heren ingezet. Zij begeleidden de 
bezoekers over de markt en zagen erop toe dat de 
route juist werd gevolgd. Ook vroegen zij aandacht 
voor de 1,5 meter afstand die gehouden moet worden. 

Controle op hondenbezit is 
weer gestart

De controle op hondenbezit was vanwege de 
coronamaatregelen tijdelijk gestaakt. Voor de 
gemeente Hoeksche Waard zijn de controles inmiddels 
weer gestart.

Jaarlijks controleert LEGITIEM BV het 
hondenbezit
De controleurs kunnen zich legitimeren als werknemer 
bij LEGITIEM BV. Treffen zij een hond aan waarvoor de 
eigenaar geen belasting betaalt, dan melden zij dat bij 
SVHW.

Hoeveel hondenbelasting u betaalt, is 
afhankelijk van het aantal honden dat u 
bezit
Heeft u een hond of pas een hond aangeschaft? 
Dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen. Heeft 
u geen hond meer of vertrekt u naar een andere 
gemeente? Meld dit bij SVHW. U ontvangt dan 
mogelijk teveel betaald belastinggeld terug.

Uw hond aanmelden
U kunt uw hond aanmelden door bij ‘Mijn SVHW’ 
in te loggen met uw DigiD. Maar u kunt uw hond 
ook telefonisch aanmelden via 0186 - 57 72 22 of 
0800 - 020 08 73.

Heeft u behoefte aan een 
woonwagen of standplaats? 
Geef dit door!
Gemeente Hoeksche Waard maakt in 2020 nieuw 
beleid voor woonwagens en standplaatsen. 
Dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zodat 
rechten van woonwagenbewoners worden 
beschermd. 

Onderzoek onder inwoners naar de wens 
voor een woonwagen of standplaats
Om het nieuwe beleid goed te kunnen maken, doet de 
gemeente een behoefteonderzoek onder inwoners. 
Hierbij wordt onderzocht hoeveel mensen behoefte 
hebben aan een standplaats en/of woonwagen en wat 
hierbij de wensen zijn. 

Heeft u behoefte aan een woonwagen of 
standplaats, wilt u dit dan doorgeven? 
Dit doet u door op www.gemeentehw.nl het 
behoefteformulier in te vullen. Heeft u eerder dit jaar 
al het behoefteformulier op de website ingevuld, dan 
hoeft u niks te doen. 

Met deze informatie maakt de gemeente 
nieuw standplaatsenbeleid
Door uw behoefte aan te geven, krijgt de gemeente 
een totaalbeeld van hoeveel mensen er op zoek zijn 
en wat de wensen zijn. Deze informatie heeft de 
gemeente nodig om het nieuwe gemeentelijke beleid 
te maken. Bijvoorbeeld of het huidige aantal parken en 
standplaatsen voldoende is, of er meer nodig is en hoe 
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organiseert de gemeente dit aansluitend bij behoeften 
van toekomstige bewoners?

Voor wie is dit behoefteonderzoek 
bedoeld?
Het behoefteonderzoek is bedoeld voor 3 groepen 
(toekomstige) woonwagenbewoners: Roma, Sinti 
en ‘de reiziger’. Met ‘de reiziger’ worden mensen 
bedoeld met (in het verleden) beroepen waarvoor 
gereisd moet worden. Bijvoorbeeld messenslijpers en 
circusbewoners. Het samen met familie wonen is voor 
deze groepen een belangrijk onderdeel van de cultuur.

Geef uw behoefte aan via het formulier op 
de website van de gemeente
Behoort u tot de doelgroep en bent u op zoek naar 
een woonwagen of standplaats? Of kent u iemand 
die tot de doelgroep behoort en op zoek is? Geef 
dan uiterlijk zondag 14 juni uw behoefte aan via het 
formulier op de website. Het formulier ‘Behoefte 
woonwagenstandplaats doorgeven’ vindt u onderaan 
de webpagina onder ‘Formulieren’ via:  
www.gemeentehw.nl/woonwagen-standplaats.

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

28-04-2020 Het realiseren van een aan- en opbouw, 

Zoomwijcklaan 111 in Oud-Beijerland.

20-05-2020 Het afbreken van de oude schuur en 

het bouwen van een nieuwe schuur, 

Stougjesdijk 13 in Westmaas.

20-05-2020 Het bouwen van een gebouw, 

Vrouwehuisjesweg 1 in Mijnsheerenland.

20-05-2020 Het bouwen van een woning, 

Ambachtsheerenlaan 4 (kavel 11) in  

Zuid-Beijerland.

21-05-2020 Het plaatsen van eendakkapel, Zwartsluisje 

17 in Zuid-Beijerland.

22-05-2020 Het aanleggen van een uitrit, 

Wilhelminastraat 25 in Heinenoord.

22-05-2020 Het isoleren van de buitenmuur, Kerkstraat 

10 in ’s-Gravendeel.

22-05-2020 Het plaatsen van beschoeiing, 

Paltrokmolen 16 en 14 in Numansdorp.

23-05-2020 Het wijzigen van de bestemming en het 

wijzigen van de entreedeuren, Havendam 

17a in Oud-Beijerland.

25-05-2020 Het bouwen van een schuurtje naast de 

woning, Lisgors 1 in Mijnsheerenland.

25-05-2020 Het realiseren van een carport in de 

voortuin, Binnenmaasoever 6 in Maasdam.

25-05-2020 Het realiseren van een overstek over de 

bestaande watergang, Keizersdijk 14a in 

Strijen.

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

19-05-2020 Het realiseren van een opbouw op de 

bestaande achterbouw, Oost-Voorstraat 

98 in Oud-Beijerland.

20-05-2020 Het realiseren van een aanbouw, 

Berkenlaan 26 in Klaaswaal.

22-05-2020 Het bouwen van een aanbouw, Boomgaard 

2 in Strijen.

22-05-2020 Het bouwen van een woning, 

Ambachtsheerenlaan 5, kavel 4 in  

Zuid-Beijerland.

22-05-2020 Het uitbreiden van de woning, Oostdijk 

115 in Oud-Beijerland.

25-05-2020 Het realiseren van een overkapping, 

Thomas Edisonstraat 14 in  

Zuid-Beijerland.

25-05-2020 Het renoveren van 141 woningen, Jan 

Steenstraat 2 e.o. in Puttershoek.

25-05-2020 Het moderniseren van het bijgebouw, 

Schuringsedijk 146 in Numansdorp.

26-05-2020 Het restaureren motorhuis, aanleggen 

hellingbaan en realiseren berging 

nabij de Molen De Lelie, Molendijk 2 in 

Puttershoek.

26-05-2020 Het plaatsen van een tuinhuis, Molendijk 

164 in Klaaswaal.

26-05-2020 Het plaatsen van een dakkapel, 

Roerdompstraat 33 in Strijen.

Verleende vergunning 
veilig brandgebruik

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

21-04-2020 Het brandveilig gebruiken van een school, 

Marktveld 11 in Nieuw-Beijerland.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

25-05-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Anjerstraat 

18 in ’s-Gravendeel.

25-05-2020 Het verwijderen en afvoeren 

van asbesthoudende materialen, 

Coorndijkstraat 57 in Goudswaard.

26-05-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Groeneweg 

1-3 in Westmaas.

26-05-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Thorbeckehof 

1 in Heinenoord.

Wet op de Kansspelen

Datum  

verlenging

Zakelijke inhoud

26-05-2020 Aanwezigheidsvergunning voor 

2 speelautomaten in café De Vrije Wereld, 

Torenstraat 30 in Numansdorp.

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 Haagwinde 12, het derde 
noordwestelijk gelegen parkeervak aan de 
Dauwbraam in Puttershoek.

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

Vastgestelde beleidsregels 
en mandaatbesluiten
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op dinsdag 21 april de volgende beleidsregels en 
het volgende mandaatbesluit vastgesteld:

• Beleidsregels debiteuren Hoeksche Waard 2020;
• Beleidsregels Zelfstandige Hoeksche Waard 2020;
• Mandaatbesluit RBZ 2019.

Op dinsdag 19 mei heeft het college van B&W 
van gemeente Hoeksche Waard het volgende 
mandaatbesluit vastgesteld:

• Mandaat te verlenen aan de wethouder van 
gemeente Hellevoetsluis (die portefeuille Sociaal 
domein – Jeugdzorg heeft) voor het uitvoering 
geven aan het programmaplan ‘Op weg naar 
vermindering van de wachttijden in de GGZ’, mits 
hier geen kosten aan verbonden zijn.

Bovengenoemde besluiten kunt u raadplegen via de 
website www.gemeentehw.nl. Op  
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.
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Kennisgeving 
ontwerpbesluit op aanvraag 
omgevingsvergunning 
voor het brandveilig in 
gebruik nemen van het pand 
Marktveld 11 in Nieuw-
Beijerland

Gemeente Hoeksche Waard heeft een ontwerpbesluit 
genomen op de aanvraag met zaaknummer 
Z/20/060323 voor een omgevingsvergunning op 
locatie Marktveld 11 in Nieuw-Beijerland. In het 
ontwerpbesluit wordt de vergunning verleend. Het 
besluit betreft:
• Brandveilig gebruik (vergunning).

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen 
ter inzage op het gemeentehuis. De inzageperiode is 6 
weken en start op maandag 1 juni.

Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u mondeling of 
schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. Vermeld daarbij het hierboven 
genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten 
aan het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard, postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Na 
afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente 
een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het 
definitieve besluit zullen wij u nader informeren over 
de vervolgprocedure. Voor meer informatie neemt 
u contact op via e-mail info@gemeentehw.nl of via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 47.

Zakelijke beschrijving 
anterieure overeenkomst 
Havenstraat 3a en De Lane 5 
in Strijensas ter inzage

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij voor het bestemmingsplan 
‘Havenstraat 3a en De Lane 5 in Strijensas’ een 
anterieure overeenkomst heeft afgesloten. 

Inhoud en doel van de anterieure 
overeenkomst
Het bestemmingsplan ‘Havenstraat 3a en De Lane 5’ 
voorziet in 2 ontwikkelingen. De plangebieden liggen 
in het buitengebied van 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. De 
overeenkomst is met de initiatiefnemer afgesloten om 
te garanderen dat de kosten die samenhangen met de 
ontwikkeling van de percelen Havenstraat 3a en De 
Lane 5 door de initiatiefnemer gedragen worden. 

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de anterieure 
overeenkomst kunt u inzien op het servicepunt in 
Maasdam. Maak hiervoor een afspraak met de heer 
R.A. Advocaat. De zakelijke beschrijving betreft een 
samenvatting in hoofdlijnen van de inhoud van de 
overeenkomst.

Geen zienswijze of bezwaar mogelijk
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en 
de zakelijke beschrijving van de inhoud van de 
overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht of de 
Wet ruimtelijke ordening worden ingediend. 

Vragen?
Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact 
op met de heer R.A. Advocaat via telefoonnummer 
088 - 647 37 76 of via e-mail  
remko.advocaat@gemeentehw.nl. 

Zakelijke beschrijving 
anterieure overeenkomst 
Oud Bonaventurasedijk 54 
in Strijen ter inzage

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij voor het bestemmingsplan 
‘Oud Bonaventurasedijk 54 in Strijen’ een anterieure 
overeenkomst heeft afgesloten. 

Inhoud en doel van de anterieure 
overeenkomst
Het bestemmingsplan ‘Oud Bonaventurasedijk 54’ 
voorziet in het planologisch mogelijk maken van 
een nieuwe woning. De overeenkomst is met de 
initiatiefnemer afgesloten om te garanderen dat 
de kosten die samenhangen met de ontwikkeling 
van het perceel Oud Bonaventurasedijk 54 door de 
initiatiefnemer gedragen worden. 

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de anterieure 
overeenkomst kunt u inzien op het servicepunt in 
Maasdam. Maak hiervoor een afspraak met de heer 
R.A. Advocaat. De zakelijke beschrijving betreft een 
samenvatting in hoofdlijnen van de inhoud van de 
overeenkomst.

Geen zienswijze of bezwaar mogelijk
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en 
de zakelijke beschrijving van de inhoud van de 
overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht of de 
Wet ruimtelijke ordening worden ingediend. 

Vragen?
Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op 
met de heer R.A. Advocaat via telefoonnummer 088 - 
647 37 76 of via e-mail  
remko.advocaat@gemeentehw.nl. 

Zakelijke beschrijving 
anterieure overeenkomst 
Oud-Cromstrijensedijk WZ 
15 in Klaaswaal ter inzage

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij voor het bestemmingsplan ‘Oud-
Cromstrijensedijk WZ 15 in Klaaswaal’ een anterieure 
overeenkomst heeft afgesloten. 

Inhoud en doel van de anterieure 
overeenkomst
Het bestemmingsplan ‘Oud-Cromstrijensedijk WZ 
15’ voorziet in het planologisch mogelijk maken van 
een nieuwe woning. De overeenkomst is met de 
initiatiefnemer afgesloten om te garanderen dat de 
kosten die samenhangen met de ontwikkeling van 

het perceel Oud-Cromstrijensedijk WZ 15 door de 
initiatiefnemer gedragen worden. 

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de anterieure 
overeenkomst kunt u inzien op het servicepunt in 
Maasdam. Maak hiervoor een afspraak met de heer 
R.A. Advocaat. De zakelijke beschrijving betreft een 
samenvatting in hoofdlijnen van de inhoud van de 
overeenkomst.

Geen zienswijze of bezwaar mogelijk
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en 
de zakelijke beschrijving van de inhoud van de 
overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht of de 
Wet ruimtelijke ordening worden ingediend. 

Vragen?
Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact 
op met de heer R.A. Advocaat via telefoonnummer 
088 - 647 37 76 of via e-mail  
remko.advocaat@gemeentehw.nl. 

Ontwerp wijzigingsplan  
‘Oud Cromstrijensedijk 73 
OZ Klaaswaal’ ter inzage  
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat het ontwerp wijzigingsplan 
‘Landelijk gebied 2013-wijzigingsplan Oud 
Cromstrijensedijk 73 OZ Klaaswaal’ met bijbehorende 
stukken ter inzage wordt gelegd.  

Inhoud en doel van het wijzigingsplan  
Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel 
aan de Oud Cromstrijensedijk OZ 73 in Klaaswaal. Op 
het perceel was een agrarisch bedrijf gevestigd met 
de daarbij behorende agrarische bedrijfsbebouwing 
in de vorm van een  boerderij met agrarische 
bedrijfswoning. Het perceel heeft in het geldende 
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2013’ de 
bestemming Agrarisch. In het bestemmingsplan 
is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om 
de bestemming op het perceel te wijzigen. Op 
verzoek van de eigenaar c.q. initiatiefnemer 
is het college bereid om onder voorwaarden 
planologische medewerking te verlenen aan het 
wijzigingsplan voor de vestiging van een kleinschalig 
loon- en aannemingsbedrijf op grond van de 
wijzigingsbevoegdheid, zoals opgenomen in artikel 
3.6.8 van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 
2013’.   

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan en alle bijlagen liggen met 
ingang van zaterdag 30 mei tot en met vrijdag 10 juli 
ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.WPOCdijkOZ73KLW20-ON01). 

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

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat het ontwerp 
wijzigingsplan ter inzage ligt. Schriftelijke zienswijzen 
tegen het ontwerp wijzigingsplan kunt u indienen 
bij: college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland 
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onder vermelding van ‘zienswijze wijzigingsplan 
Cromstrijensedijk 73 OZ, Klaaswaal’.

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

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
• Op woensdag 4 maart is een melding ontvangen in 

het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het niet meer in werking hebben van 
een varkensmesterij, gelegen aan Beneden Gorsdijk 
34 in ‘s-Gravendeel. Deze melding is afgehandeld 
onder zaaknummer Z-20-369688.

• Op vrijdag 24 april hebben wij gegevens 
ontvangen in het kader van het ‘Activiteitenbesluit 
milieubeheer’. Het gaat over het veranderen van 
de inrichting gelegen aan de Groeneweg 3 in 

Westmaas. De verandering betreft het bouwen 
van een aardappel bewaarloods. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-20-371443.

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

Beeldvormende bijeenkomst 
met 2 presentaties
Dinsdag 2 juni vindt er vanaf 19.30 uur een 
openbare beeldvormende bijeenkomst plaats met 2 
presentaties. U kunt deze presentaties achter elkaar 
volgen.

Om 19.30 uur start de presentatie over het Actieplan 
economische gevolgen coronacrisis. Om 20.30 uur 
de presentatie over de Visie op de Buitendienst van 
gemeente Hoeksche Waard.

U kunt de beeldvormende bijeenkomst volgen via 

www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Rechtstreekse 
uitzendingen & Geluidsverslagen of via https://
hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.
Op www.gemeentehw.nl /Gemeenteraad / Agenda’s 
& vergaderstukken / 2 juni kunt  u vooraf de stukken 
voor deze beeldvormende bijeenkomst bekijken.

Spreekrecht
De gemeenteraad geeft u altijd de gelegenheid om 
tijdens beeldvormende bijeenkomsten in te spreken 
over onderwerpen die op de agenda staan. Door het 
digitaal vergaderen gaat dat anders dan u gewend 
bent. U kunt voor deze bijzondere beeldvormende 
bijeenkomst vooraf en achteraf reageren. Als u 

vooraf reageert, kunt u uw schriftelijke reactie tot 
uiterlijk dinsdag 2 juni12.00 uur mailen naar griffie@
gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en de 
presentatie waarop u reageert. Uw reactie wordt 
dan voor de bijeenkomst nog toegevoegd aan de 
betreffende presentatie. Raads- en burgerleden 
kunnen dan rekening houden met uw reactie bij 
vragen over de presentatie. Als u achteraf reageert, 
dan kunt u dit doen uiterlijk vrijdag 5 juni 12.00 uur 
naar het zelfde e-mailadres.

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

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


