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

leerlingen gedurende de week fysiek naar school. De
verschillende scholen voor voortgezet onderwijs vullen
dit in op een wijze die past bij het door hen gegeven
onderwijs.

Het volgende wordt aan leerlingen
gevraagd:
• Kom zoveel mogelijk lopend of per fiets naar
school. Of, als dat mogelijk is, gebracht en gehaald
te worden;
• Houd ook in het verkeer voldoende afstand;
• Gebruik het openbaar vervoer zo weinig mogelijk.
Maak je toch gebruik van het openbaar vervoer?
Dan is een niet-medisch mondkapje per maandag
1 juni verplicht voor reizigers vanaf 13 jaar.

Weer veilig naar school, handige tips voor
leerlingen:

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.

Ook culturele instellingen
starten weer met
activiteiten
Vanaf maandag 1 juni kunnen culturele instellingen
weer (een gedeelte van) hun activiteiten opstarten.
Daar is wel een aantal voorwaarden aan verbonden.
Wij hebben ze voor u op een rij gezet. U kunt het
overzicht (in alfabetische volgorde per deelsector)
lezen op www.gemeentehw.nl.

Scholen voortgezet
onderwijs op dinsdag 2 juni
weer geopend
Vanaf dinsdag 2 juni zijn de scholen voor het
voortgezet onderwijs weer geopend. Een deel van
de leerlingen komt afwisselend fysiek naar school
of ontvangt thuis afstandsonderwijs. Zo komen alle

Kom je lopend naar school?
• Loop de route alvast een keer;
• Kies de veiligste route. Hopelijk heb je op deze
route ook genoeg ruimte;
• Probeer nauwe doorgangen en smalle voetpaden
te vermijden en maak ruimte voor andere
voetgangers;
• Kijk goed uit! Het verkeer wordt langzaamaan ook
weer drukker en iedereen moet hier ook weer aan
wennen.
Fiets je naar school?
• Fiets de route alvast een keer;
• Denk erover na hoe je afstand gaat houden;
• Waar is het smal onderweg? Hoe kun je daar afstand
houden van inhalers en tegenliggers?;
• Fiets je samen met klasgenoten? Spreek met elkaar
af hoe je 1,5 meter afstand van elkaar gaat houden.
Bespreek ook hoe je rekening gaat houden met
andere weggebruikers;
• Als je moet wachten bij verkeerslichten, ga dan met
je fietsen achter elkaar staan;
• Check of je fiets nog in orde is: doen de remmen
het goed?
Ga je naar school met openbaar vervoer of
leerlingenvervoer?
• Probeer smalle voetpaden te vermijden op weg
naar en bij de halte;
• Maak ruimte voor anderen;
• Volg de aanwijzingen van de vervoerder op;
• Houd rekening met elkaar bij het in- en uitstappen;
• Houd zoveel mogelijk afstand van anderen en
gebruik een mondkapje.

Extra noodsteun voor
Hoeksche Waardse
ondernemers
Gemeente Hoeksche Waard gaat lokale ondernemers
extra ondersteunen. Dat stelt het college van B&W van
gemeente Hoeksche Waard voor. Door de coronacrisis
hebben veel ondernemers het erg moeilijk. Klanten
blijven weg, de export in ingezakt en veel bedrijven
draaien vanwege de gezondheidsvoorschriften op
halve kracht. Om te voorkomen dat de lokale economie
onherstelbaar beschadigt lanceert de gemeente een
actieplan om de ondernemers te helpen.

Actieplan
Het actieplan bestaat uit verschillende onderdelen,
waaronder:
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• Ondernemers kunnen makkelijker contact
leggen met de gemeente doordat er een
ondernemersloket komt: 1 loket voor alle
ondernemersvragen;
• Met een innovatiefonds gaat de gemeente
ondernemers helpen om digitale kansen beter te
benutten;
• De gemeente ondersteunt lokale winkeliers met
een gerichte ‘koop lokaal’-actie;
• Ondernemers en verenigingen die echt in zwaar
weer zitten kunnen (onder voorwaarden) aanspraak
maken op lokale noodsteun.

Voorwaarden noodsteun
Ondernemers en verenigingen die in zwaar weer zitten
kunnen aanspraak maken op financiële steun uit het
lokale noodfonds. Daar zijn wel voorwaarden aan
verbonden. Belangrijk is dat er sprake moet zijn van
een ‘bloeiende’ vereniging of onderneming, die geen
problemen had voor de coronacrisis. Daarnaast kan
de ondernemer/vereniging geen of in onvoldoende
mate een beroep doen op de financiële regelingen
van de Rijksoverheid, hij kan niet terecht bij een bank
voor een lening, overbruggingslening of uitstel van
aflossingsverplichtingen én hij kan aantonen dat hij
alles in het werk heeft gesteld om de gevolgen van de
coronacrisis te verminderen en/of de financiële positie
te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan leden vragen
de contributie door te blijven betalen of het verlagen
van doorlopende vaste lasten of het aanpassen van de
bedrijfsvoering.

Uitkomsten onderzoek
Gemeente Hoeksche Waard heeft onderzoeksbureau
PON opdracht gegeven om onderzoek te doen naar
de impact van de coronacrisis op lokale ondernemers.
Ruim twee derde van de meer dan 400 ondernemers
die reageerden, geeft aan dat die impact groot is,
vooral omdat de vraag, afzet of markt is weggevallen.
Voor ook zo’n twee derde van de respondenten
bedraagt de financiële schade tussen de € 10.000
en € 50.000. De ondernemers geven aan dat zij
bekend zijn met de gemeentelijke steunmaatregelen
en vinden over het algemeen de informatie op de
gemeentelijke website duidelijk. Over de uitvoering
van de TOZO, uitgevoerd door het regionaal bureau
zelfstandigen (RBZ), zijn de meeste ondernemers
ontevreden. Ze geven aan vaak erg lang op antwoord
te moeten wachten.

Gemeenteraad
De gemeenteraad besluit op dinsdag 16 juni over dit
voorstel.

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.

Burgemeester Bram van
Hemmen neemt symbolisch
cheque Roparunteam
Hoeksche Waard Runners in
ontvangst

Bekendmakingen

Ga naar

www.welzijnhw.nl

Awb Bekendmakingen

en kijk wat er in uw buurt gebeurt
of bel naar

088-7308900

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!

vele reacties die we hebben ontvangen. Het is duidelijk
dat veel inwoners van de Hoeksche Waard blij zijn
met de aanleg van een parallelweg. Er waren veel
positieve reacties op de 2 voorgestelde scenario’s.
Daarnaast hebben we ook de nodige aandachtspunten
opgehaald. We willen iedereen die een reactie heeft
achtergelaten hiervoor bedanken. We gaan aan de
slag met alle ideeën en bruikbare informatie die zijn
opgehaald en informeren u over de vervolgstappen op
www.gemeentehw.nl/parallelweg.

Het had een mooi gezicht kunnen zijn: zo’n 225
Roparunteams die door de Hoeksche Waard rennen
op weg naar de finish aan de Coolsingel. Door
corona heeft de Roparun niet kunnen plaatsvinden.
Toch is er het hele jaar actie gevoerd om geld in te
zamelen. Team 1 Stichting Hoeksche Waard Runners
haalde ook een bedrag op. Voorzitter Jan Vermeulen
overhandigde maandag 1 juni een cheque met het
opgehaalde bedrag aan burgemeester Bram van
Hemmen.

Met dit symbolische gebaar maakten de
lopers het bedrag bekend: € 75.000
Dit geld komt ten goede aan (palliatieve) zorg voor
kankerpatiënten. Het lopersteam haalde dit jaar voor
de 24ste keer geld op voor palliatieve zorg met als
motto ‘geen dagen toevoegen aan het leven, maar
leven aan de dagen’. In al die jaren bij elkaar hebben
ze al zo’n 2 miljoen euro bij elkaar gerend voor het
goede doel. De teamleden zijn afkomstig uit de hele
Hoeksche Waard.

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

27-05-2020

Het aanbrengen van beschoeiing aan de
achterzijde van de tuin, Fortlaan 19 in
Numansdorp.

27-05-2020

Het aanpassen van de draagmuur, Jacob
Marisstraat 2 in Oud-Beijerland.

Een Roparunteam bestaat uit ongeveer
25 personen
Er zijn 8 lopers, 4 fietsers, cateringmensen, chauffeurs
en masseurs. Het Hoeksche Waardse runnersteam
start normaal gesproken op zaterdagavond en ruim
40 non-stop uren later passeren zij via Numansdorp,
Klaaswaal, Oud-Beijerland en Heinenoord de finish in
Rotterdam. Inschrijven voor Roparun 2021 kan vanaf
zaterdag 1 augustus.

27-05-2020

Het produceren van Bokashi, diverse
locaties nabij Nieuwendijk in Goudswaard.

28-05-2020

Het plaatsen van 2 tuinmuren, Numansgors
17 in Numansdorp.

28-05-2020

Het uitbreiden van de Koningshoeve,
Botweg 1b in Klaaswaal.

29-05-2020

Het aanleggen van een inrit-/uitrit,
Doelweijk 16 in Nieuw-Beijerland.

Jeugdfonds Sport en
Cultuur
Wilt u uw kind(eren) laten sporten? Of mee laten
doen aan culturele activiteiten, zoals muziek maken of
toneel spelen, maar heeft u hier geen geld voor? Vraag
dan een vergoeding aan bij het Jeugdfonds Sport
en Cultuur. Met een bijdrage uit het fonds kunnen
ook kinderen (van 4 tot 18 jaar) uit gezinnen met een
inkomen tot 130% van het minimum lid worden van
een sport- of culturele vereniging. Kijk voor meer
informatie op www.gemeentehw.nl.

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!
• Gegevensbeheerder BAG
(36 uur)

29-05-2020

Het aanpassen van de toegang,
Oud Piershilseweg 4a in Piershil.

29-05-2020

Het omleggen van een dijk, Schouteneinde
54 in Puttershoek.

29-05-2020

Het uitbreiden van obs De Boomgaard,
Beatrixplein 5 in Mijnsheerenland.

Wegwerkzaamheden Claes
Danckaertzstraat Klaaswaal
In de periode van dinsdag 2 tot en met vrijdag 26
juni is de Claes Danckaertzstraat in Klaaswaal
afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege
herstraatwerkzaamheden. Nadat de afgelopen
weken het trottoir langs de straat opnieuw werd
betegeld, is nu de straat zelf aan de beurt. Het verkeer
wordt omgeleid met borden. De aannemer werkt
met werkvakken van kruising tot kruising. Hierdoor
blijven de Sportlaan, Hoflaan en Margrietstraat
bereikbaar. De bewoners van deze straten en de Claes
Danckaertzstraat hebben een brief ontvangen over de
wegwerkzaamheden.

Veel reacties op parallelweg
langs N217
2 weken geleden vroegen we u mee te denken over
de aanleg van een parallelweg langs de N217 tussen
Maasdam en ’s-Gravendeel. We zijn heel blij met de

01-06-2020

Het plaatsen van een dakkapel, Ooievaar 4
in Oud-Beijerland.

01-06-2020

Het wijzigen van de gevel, Westvoorstraat
17 in Oud-Beijerland.

02-06-2020

Croonenburgh fase 2 GO 74 woningen,
Seringenstraat 35 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

Vervolg

V E R V O L G

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.

Beslistermijn verlengen
Datum

Zakelijke inhoud

verlenging
27-05-2020

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De
nieuwe beslisdatum wordt daardoor
15-07-2020.
Het bouwen van een landgoed,
Ambachtsheerenlaan 6 (kavel 10) in
Numansdorp. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

27-05-2020

Het bouwen van een woning, Fortlaan 9 in

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor 13-07-2020.
29-05-2020

Het restaureren van het motorhuis,
aanleggen van een hellingbaan en

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De
27-06-2020.
29-05-2020

in Zuid-Beijerland. De beslistermijn wordt
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid
2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum

Het bouwen van een schuur met

02-06-2020

Het bouwen van een zuivelschuur,
Zwanegatsedijk 1a in Maasdam. De

Het plaatsen van een overkapping,

volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De
nieuwe beslisdatum wordt daardoor

Het bouwen van een kleinschalige

18-07-2020.

opslagruimte, Reedijk 7-1 tot en met 7-140
in Heinenoord.
01-06-2020

Het vervangen van het voegwerk aan de
voorgevel, Boompjesstraat 4 in Strijen.

02-06-2020

Het bouwen van een woning, Fortlaan 5 in
Numansdorp.

02-06-2020

Het verbreden van de inrit, Oud-

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

29-05-2020

De vergunning voor het innemen van een
standplaats voor de verkoop van groenten

Cromstrijensedijk OZ 31a in Klaaswaal.

en fruit op de zaterdag in de periode van
30 mei tot en met 30 november van 08.00

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

tot 13.00 uur, Gravin Sabinastraat in
Zuid-Beijerland.
28-05-2020

Exploitatievergunning voor horeca
inrichting ‘Meiden van de keuken’,

27-05-2020

Het verwijderen en afvoeren

West-Voorstraat 25e in Oud-Beijerland.

van asbesthoudende materialen,
Burgemeester de Jongplein 21 in

28-05-2020

Mijnsheerenland.

Ontheffing sluitingsuur aan Café
’t Tonnetje, Havenstraat 20 in
Numansdorp.

27-05-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Gerrit de
Voslaan 48 in Puttershoek.

28-05-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Dahliastraat
28 in ’s-Gravendeel.

31-05-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Munnikendijk
47 in Westmaas.

02-06-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Hoeksedijk 74
in Maasdam.

Vastgestelde beleidsregels
Op dinsdag 19 mei heeft het college van B&W
van gemeente Hoeksche Waard de ‘Beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoeksche
Waard 2020’ vastgesteld.
Deze beleidsregels vindt u op www.gemeentehw.nl.
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd

Israëlsdreef 50 in Oud-Beijerland.
28-05-2020

Bovengenoemde verordeningen vindt u op
www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

wordt daardoor 27-06-2020.

overkapping, Wilhelminastraat 13 in

28-05-2020

Het toelaten van bedrijfsactiviteiten als
dierenartsenpraktijk, Simon Stevinstraat 1

De Lelie, Molendijk 2 in Puttershoek.

Heinenoord.

• Noodverordening van de voorzitter van de
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid houdende
voorschriften ter voorkoming van verdere
verspreiding van het coronavirus/COVID-19
(Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio ZuidHolland Zuid 1 juni 2020), vastgesteld op vrijdag 29
mei 2020;
• Havenbeheersverordening Hoeksche Waard 2020
(inclusief toelichting). Nadere regels zoals bedoeld
in artikel 1.10 van de Havenbeheersverordening
Hoeksche Waard 2020, vastgesteld op dinsdag 26
mei 2020.

nieuwe beslisdatum wordt daardoor

realiseren van een berging nabij Molen

27-05-2020

Het bouwen van 31 woningen, Damgaarde
en Akkerdreven in Nieuw-Beijerland. De

Numansdorp.
27-05-2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid en het college van B&W hebben onderstaande
verordeningen vastgesteld:

Het realiseren van een nieuwe toerit,
Kreupeleweg 2 in Klaaswaal. De

27-05-2020

Bekendmaking

Verleende DHW
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

28-05-2020

Drank- en horecawetvergunning voor
horecainrichting ‘Meiden van de Keuken’
aan de West-Voorstraat 25e in
Oud-Beijerland.

Vastgesteld
bestemmingsplan
‘Oud-Heinenoordseweg 23c
in Heinenoord’
De gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard
stelde op dinsdag 26 mei het bestemmingsplan ‘OudHeinenoordseweg 23c Heinenoord’ vast.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is opgesteld om de bestemming
van het perceel Oud-Heinenoordseweg 23c te wijzigen
van ’Groen’ naar ‘Wonen’. Hiermee wordt de bouw van
1 woning mogelijk gemaakt.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag met alle bijlagen
vanaf zaterdag 18 januari tot en met vrijdag
28 februari ter inzage. In deze periode konden
zienswijzen worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen
ontvangen.
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan
en alle bijlagen kunt u bekijken via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPHNDOHEINOORDW23c-VG01).
Wilt u het bestemmingsplan op het servicepunt inzien?
Maak dan een afspraak met het team Omgeving via
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 37 76.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift
kan met ingang van zaterdag 6 juni tot en met
vrijdag 17 juli worden ingediend door een
belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs

niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het
ontwerpbestemmingsplan in te dienen.
In het beroepschrift moeten in ieder geval de
volgende gegevens vermeld worden:
• de naam en het adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekenening.
Het beroepschrift kunt u sturen naar:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Mogelijkheid tot uitstellen van het in
werking treden van het bestemmingsplan
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen

van de bedrijfsactiviteiten van Intertaste Food
Ingredients B.V., Weverseinde 343 in Puttershoek.
De kantoorpanden, hal 2 en 3 en de palletopslag
worden gesloopt. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-20-369519.

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

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan
contact op met Remko Advocaat via telefoonnummer
14 0186 | 088 - 647 37 76 of via e-mail
remko.advocaat@gemeentehw.nl.

Bekendmaking
Wet milieubeheer

• Op zondag 19 april hebben wij gegevens
ontvangen in het kader van het ‘Activiteitenbesluit
milieubeheer’. Het gaat over het oprichten van
een stuk grond die als jaarlijkse opslagplaats dient
voor het tijdelijk opslaan van aardappelgrond. Deze
grond wordt wanneer dit nodig is weer toegepast
op de plaats van herkomst. Het stuk grond ligt
nabij Oudendijk 5 in Goudswaard. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-20-371158.
Meer informatie? Neem dan contact op met
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via het
telefoonnummer 078 - 770 85 85. De directeur van
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de
aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een
informatief karakter heeft.

• Op maandag 16 maart is een melding ontvangen
in het kader van het ‘Activiteitenbesluit
milieubeheer’. Het gaat over het beëindigen

Nieuws uit de gemeenteraad
Spreekrecht

De agendapunten voor deze vergadering:

Dinsdag 9 juni vindt er om 19.30 uur een digitale
oordeelsvormende vergadering plaats. U kunt deze
digitale vergadering volgen via www.gemeentehw.nl
/ Gemeenteraad / Rechtstreekse uitzendingen &
geluidsverslagen of via https://hoekschewaard.
raadsinformatie.nl/live.

De gemeenteraad geeft inwoners de gelegenheid om
aan het begin van de raadsvergadering in te spreken
over de onderwerpen die op de agenda staan. Door
het digitaal vergaderen gaat dat anders dan u gewend
bent. U kunt nu uitsluitend schriftelijk gebruik maken
van het inspreekrecht. U kunt uw schriftelijke inspraak
tot uiterlijk dinsdag 9 juni 12.00 uur mailen naar
griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en
het agendapunt waarover u inspreekt.

1.
2.
3.
4.

De stukken voor deze vergaderingen vindt u op
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Agenda’s en
vergaderstukken / 9 juni 2020.

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

7.

Oordeelsvormende
vergadering dinsdag 9 juni

5.

6.

8.
9.

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
•D
 ownload 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

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Spreekrecht burgers - schriftelijke inbreng
Coördinatieverordening Wro gemeente Hoeksche
Waard 2020
Actieplan economische gevolgen voor ondernemers
en noodsteun opzetten in verband met de
Coronacrisis
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening
2019 GR Omgevingsdienst ZHZ
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening
2019 GR Veiligheidsregio ZHZ
Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en jaarrekening
2019 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Sluiting

