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

Wat is er niet veranderd?
Een aantal zaken veranderen niet. De belangrijkste
maatregelen die ongewijzigd blijven zijn:
• Vermijd drukte;
• Houd 1,5 meter afstand;
• Voel je je niet lekker? Moet je hoesten, niesen of
heb je koorts? Blijf dan altijd thuis.

Handhaving maatregelen

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.

Nieuwe noodverordening
per 15 juni van kracht

Gelukkig is de eigen verantwoordelijkheid groot
onder onze inwoners en ondernemers. Belangrijk,
want alleen samen krijgen we corona onder controle.
Mocht het nodig zijn dan werken politie en gemeenten
samen aan het handhaven van de maatregelen.
Zowel de politie als handhaving kan organisatoren,
ondernemers en inwoners aanspreken op het niet
naleven van de noodverordening. Handelen in strijd
met de noodverordening is een overtreding waar een
last onder dwangsom of een boete voor kan worden
opgelegd.

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

Noodsteun voor
ondernemers, verenigingen
en stichtingen
Bent u door de coronacrisis in financiële nood
gekomen met uw onderneming, vereniging of
stichting? Dan kunt u een beroep doen op noodsteun
van gemeente Hoeksche Waard. Natuurlijk zijn hier
voorwaarden aan verbonden.

Voor wie is de noodsteun?
Ondernemers (waaronder ook zzp-ers, eenmanszaken
en VOF’s), verenigingen en stichtingen.

Vanaf maandag 15 juni worden weer een aantal
maatregelen om het coronavirus te beperken
versoepeld. Hiervoor is een nieuwe noodverordening
opgesteld die de versie van maandag 1 juni
vervangt en een regionale invulling geeft aan de
landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De
noodverordening is nodig om de maatregelen ook te
kunnen handhaven.

Wanneer kom ik aanmerking voor
noodsteun?

Wat is er veranderd?

Checklist noodsteun:

Gedeelde sanitaire voorzieningen op vakantieparken,
kampeerterreinen, kampeerveldjes, jachthavens,
buitensportvoorzieningen en zwemgelegenheden
mogen vanaf maandag 15 juni weer open.
Ook is het vanaf maandag 15 juni voor alle
verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg weer
mogelijk om bezoek te ontvangen. Een uitzondering
hierop zijn locaties waar nog één of meer COVID-19
besmettingen zijn. Op die locaties is het ontvangen
van bezoek nog steeds verboden.
In de toelichting op de noodverordening is voor
contactberoepen het in acht nemen van een
veilige afstand verduidelijkt. Bij de uitoefening van
contactberoepen is het namelijk, gelet op de aard van
het beroep, niet mogelijk om 1,5 meter afstand te
houden. Voor contactberoepen is daarom uitzondering
opgenomen. De beroepsbeoefenaar hoeft geen
1,5 meter afstand te houden tot de klant of patiënt.
De beroepsbeoefenaars houden onderling wel ten
minste 1,5 meter afstand.

Uw onderneming/vereniging/stichting is langer dan
6 maanden in de Hoeksche Waard gevestigd. Voor
verenigingen en stichtingen geldt aanvullend dat ze
actief zijn voor de Hoeksche Waard en dus niet voor
een andere regio of gemeente;
• Er is sprake van financiële nood en het voortbestaan
van de onderneming/vereniging/stichting staat
hierdoor op het spel;
• De financiële problemen van uw onderneming/
vereniging/stichting zijn aantoonbaar veroorzaakt
door de coronacrisis. Er was geen sprake van
financiële nood voor de coronacrisis uitbrak;
• U kunt geen of in onvoldoende mate een
beroep doen op financiële regelingen vanuit de
Rijksoverheid. U kunt dit schriftelijk aantonen. Op
onze website vindt u een link met meer informatie
over deze regelingen;
• U kunt geen of in onvoldoende mate
financiële steun krijgen van uw bank zoals
een lening, overbruggingslening of uitstel van

Is uw onderneming/vereniging/stichting door de
coronacrisis in acute financiële problemen gekomen?
Kunt u geen of onvoldoende steun krijgen vanuit
de Rijksoverheid en uw bank? Om in aanmerking te
komen moet u aan de onderstaande voorwaarden
voldoen.
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aflossingsverplichtingen. Wij vragen u dit aan te
tonen door het overleggen van een brief waarin uw
verzoek om financiering is afgewezen;
• U heeft aantoonbaar alles in het werk gesteld om
de gevolgen van de coronacrisis te verminderen en/
of de financiële positie te verbeteren.

Hoe kom ik in aanmerking?
Laat via ondernemen@gemeentehw.nl weten dat
u een afspraak wilt maken voor een persoonlijk
gesprek. Vermeld daarbij uw naam, telefoonnummer,
emailadres, of het gaat om een bedrijf/vereniging/
stichting en de naam van uw bedrijf/vereniging/
stichting. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact
met u op voor een afspraak. U kunt ook zelf bellen
naar 088 – 647 36 47. In een persoonlijk gesprek
bekijken we met u waar de behoefte ligt en of u aan
de voorwaarden voldoet om noodsteun aan te vragen
in de vorm van bijvoorbeeld een garantstelling of een
lening. Indien dit het geval is, ontvangt u vervolgens
een digitaal aanvraagformulier. Bij het indienen van
dit formulier wordt gevraagd relevante bewijsstukken
bij te voegen zoals een jaarrekening 2018-2019
en een verklaring van de bank waaruit blijkt dat zij
onvoldoende hulp kunnen bieden.

Wie beoordeelt mijn aanvraag?
Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen in
opdracht van het college van B&W. In deze commissie
zitten specialisten vanuit de gemeente met een
achtergrond van juridische zaken, stichtingen en
verenigingen, ondernemen en financieel. Ook
geeft een onafhankelijke accountant advies aan de
commissie over de aanvraag op basis van de financiële
stukken. De vragen die zij beantwoorden:
• Is het aantoonbaar dat de problemen veroorzaakt
zijn door de coronacrisis?
• Is er sprake van financiële nood?
• Is de onderneming/vereniging/stichting
levensvatbaar na de noodsteun?
• En is er zicht op verbetering?

Hoe lang duurt het traject?
Nadat de aanvraag officieel is ingediend, inclusief
alle benodigde bewijsstukken, neemt het college van
B&W binnen 4 weken een besluit over toekenning
van noodsteun. Als dit besluit positief is, vindt
uitbetaling binnen 2 weken plaats. Uw aanvraag wordt
vertrouwelijk behandeld en dus niet gepubliceerd.

Gemeente onderzoekt
gevolgen coronacrisis voor
verenigingen en stichtingen
zonder winstoogmerk
Na eerder de gevolgen van de coronacrisis voor
ondernemers te hebben onderzocht, vraagt gemeente
Hoeksche Waard nu ook de besturen van haar
verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk
om een vragenlijst in te vullen. De maatregelen van
de Rijksoverheid om de verspreiding van het virus in
te dammen, grijpen diep in op het verenigingsleven
in Nederland en dus ook in de Hoeksche Waard.
Inmiddels kunnen veel verenigingen en stichtingen
al een deel van hun activiteiten opstarten. Maar
daarnaast gelden nog steeds beperkingen. De
gemeente wil graag inzicht krijgen in de situatie om te
zien hoe en waarmee ze deze organisaties verder kan
ondersteunen.

Heeft u de enquête nog niet ingevuld?
Dat kan nog tot maandag 22 juni. De anonieme
korte enquête staat op
www.gemeentehw.nl/corona-enquete-verenigingen.
Een samenvatting van de resultaten wordt begin juli
bekendgemaakt.

zorgboerderij en heeft in de afgelopen jaren gemerkt
dat hun aanpak voor kinderen en jongeren die niet
gedijen op school en daardoor (vaak) thuis zijn tot
mooie resultaten leidt. Zij gaan hun programma verder
doorontwikkelen en zoeken daarbij aansluiting met
scholen, jeugdteams, leerplicht en het jongerenwerk.

Als wethouder Jeugd is Joanne Blaak blij
met de aandacht voor deze vaak ‘vergeten’
doelgroep

• Fase 1: Reconstructie kruising Stougjesdijk t/m
rotonde 2000 (Poortwijk).
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van
maandag 22 juni tot en met vrijdag 3 juli. Er geldt
een gedeeltelijke afsluiting (1 rijbaan). Dit wordt
geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Om
opstoppingen te voorkomen wordt verder een
adviesroute aangegeven via bedrijventerrein De
Bosschen. Verder is er 1 volledige nachtafsluiting
om de nieuwe asfaltlaag aan te brengen.

Het is belangrijk om te kunnen meedoen in de
samenleving en om ouders en jongeren te helpen
het weer ‘zelf te doen’. Joanne Blaak: “Dit soort
particuliere initiatieven zijn waardevol als ze goed zijn
ingebed in onze zorgketen. Belangrijk is immers dat
er goed wordt samengewerkt zonder dubbellingen of
gaten in de hulpverlening en met als doel dat ouders
en de kinderen het ‘weer zelf’ kunnen. Ik ben geen
wethouder Onderwijs, maar het principe van Maria
Montessori ‘leer mij het zelf te doen’ zou voor mij ook
een mooi motto zijn voor de jeugdhulp.”
• Fase 2: Reconstructie Koninginneweg – Beneden
Oostdijk (tot uitrit BP tankstation).
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van
maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli. Hierbij wordt
de weg volledig afgezet. Bewoners van de huizen
langs deze route kunnen wel bij hun woning komen.

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

088-7308900

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!
• Teammanager Communicatie
& BMO (32-36 uur)

Wethouder Joanne Blaak
bezoekt zorgboerderij
De Peerdegaerdt
Op maandag 15 juni bezocht wethouder Joanne
Blaak-van de Lagemaat zorgboerderij De Peerdegaerdt
in Strijen. De Peerdegaerdt runt al jaren een

Spreekuur Paul Boogaard
voor Westmaas
Op woensdag
24 juni houdt
dorpswethouder
Paul Boogaard
spreekuur van
16.00 tot 17.30 uur
op het schoolplein aan
de Van Koetsveldlaan in Westmaas.
Inwoners zijn van harte welkom om tijdens het
inloopspreekuur van gedachten te wisselen met de
wethouder over onderwerpen die hen bezighouden.

• Fase 3: Groot onderhoud aan de Beneden
Oostdijk (tot rotonde 2000).
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van
maandag 13 tot en met zaterdag 25 juli. De eerste
week wordt gewerkt aan het gedeelte van de
uitrit van het BP tankstation tot de Jan van der
Heijdenstraat. De week erna is het traject tussen
de Jan van der Heijdenstraat tot rotonde 2000 aan
de beurt. Bushalte Poortwijk komt dan te vervallen.
De bus rijdt een alternatieve route. In beide weken
wordt het gedeelte van de weg waaraan gewerkt
wordt volledig afgesloten.

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

Jaarstukken 2019
Op dinsdag 7 juli behandelt de raad van gemeente
Hoeksche Waard de ‘Jaarstukken 2019’ van gemeente
Hoeksche Waard. De jaarstukken 2019 liggen ter
inzage op het servicepunt in
Oud-Beijerland. U kunt deze ook bekijken via onze
website https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/
ondernemen/financien/32261.

Start werkzaamheden
Stougjesdijk – Beneden
Oostdijk Oud-Beijerland
Gemeente Hoeksche Waard start maandag 22 juni
met groot onderhoud aan het traject Stougjesdijk –
Beneden Oostdijk in Oud-Beijerland. Het asfalt wordt
over het hele traject vervangen en de kruising in de
bocht met de Stougjesdijk wordt verkeersveiliger
gemaakt. Ook worden de bushaltes opgeknapt. De
werkzaamheden duren tot eind juli.

Het werk wordt in 3 fases uitgevoerd door
KWS Infra bv
Dit wordt gedaan omdat de werkzaamheden van
invloed zijn op de bereikbaarheid van het centrum van
Oud-Beijerland.

Bij slecht weer (regen) is het niet mogelijk om te
asfalteren. Dat kan leiden tot aanpassing van deze
planning.

Het verkeer wordt op diverse manieren in
goede banen geleid
Behalve met de tijdelijke verkeerslichten in fase 1,
wordt het verkeer verder omgeleid met borden en
verkeersregelaars. Alle aanwonenden en bedrijven
langs het traject hebben een brief met uitgebreide
informatie ontvangen over het groot onderhoud. De
aannemer doet zijn uiterste best om de overlast voor
iedereen tot een minimum te beperken.

De kruising Stougjesdijk – Beneden
Oostdijk wordt verkeersveiliger
De wens om de kruising opnieuw in te richten was er al
langer. Met name voor overstekende fietsers wordt de
verkeersveiligheid op dit punt verbeterd.

Vervolg

V E R V O L G
Blijf op de hoogte, download de KWS app!
Via de app kunt u op de hoogte blijven van de actuele
stand van zaken. Alle informatie komt te staan onder
het project ‘Reconstructie Stougjesdijk – Beneden
Oostdijk’. Ook kunt u via deze app een melding of
klacht indienen of een vraag stellen.

Er is een omgevingsmanager aangesteld
voor het project
U kunt ook bij hem terecht met vragen. De
omgevingsmanager is bereikbaar via e-mail
bwierikx@kws.nl of telefonisch op werkdagen
tussen 08.00 en 16.00 uur via telefoonnummer
06 - 50 22 61 59. Het is ook mogelijk om telefonisch
een afspraak te maken met de uitvoerder in de
bouwkeet tussen 08.00 en 16.00 uur. Bel hiervoor
06 - 50 22 61 15. Voor een ernstige klacht of
calamiteit buiten werktijden kunt u bellen met het
calamiteitennummer 0800 - 870 20 20.

Milieustraat RAD op
zaterdag 20 juni gesloten
De provincie voert sinds vorig jaar groot onderhoud
uit aan de N489. Sommige werkzaamheden
konden eerder niet worden uitgevoerd, vanwege
vleermuizen. Dit jaar gaat de provincie verder
met het groot onderhoud. Op dit moment zijn de
nieuwe werkzaamheden weer gestart.Vanwege
deze wegwerkzaamheden vragen wij u om rekening
te houden met een aantal verkeersomleidingen en
wegafsluitingen.

Milieustraat gesloten
In het weekend van zaterdag 20 en zondag 21
juni zal de rotonde voor de RAD opnieuw worden
geasfalteerd. Daardoor is de RAD niet bereikbaar en is
de milieustraat gesloten op zaterdag 20 juni.
Op zaterdag 27 juni is de RAD bereikbaar vanaf
de Stougjesdijk (Oud-Beijerland) of de Molendijk
(Klaaswaal). Het verkeer zal in goede banen worden
geleid door verkeersmedewerkers.

Gevonden voorwerpen
Heeft u iets verloren? Misschien heeft iemand anders
het al gevonden. In mei zijn de volgende voorwerpen
bij ons afgegeven:
Voorwerp met

Plaats gevonden

Kindertractor - 20271731

‘s-Gravendeel – Lindenhof 29

Armband - 20272972

Puttershoek – Haagwinde

Damesfiets - 20273933

Strijen – Bosweg 79

Herenfiets - 20273945

Maasdam – Sportlaan

Kentekenplaat - 20274176

Maasdam - onbekend

Radio - 20274185

Mijnsheerenland – Schepenlaan

Kentekenplaat - 20274209

Mijnsheerenland – Molenvlietlaan

Damestas - 20274200

’s-Gravendeel – Strijenseweg 160

Damesfiets - 20275333

Oud-Beijerland – Beijerse Hof

Kinderfiets - 20275337

Oud-Beijerland – Ribesstraat

Damesfiets - 20276412

Strijen – Julianastraat 67

Damesfiets - 20276423

Strijen – Irenestraat

Ring - 20276550

onbekend

Oordopjes - 20276716

Oud-Beijerland – Houtblazerspad

Oud-Beijerland, Binnenpad

Oordopjes - 20268702

Oud-Beijerland, Randweg

Damesfiets - 20269754

Oud-Beijerland, Polderlaan 11

Damesfiets - 20269762

Oud-Beijerland, Jan Lievenslaan

Damesfiets - 20270673

Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat

Luidspreker - 20270731

Oud-Beijerland, de Staart

Damestas - 20270691

Heinenoord, Boonsweg 11

Damesfiets - 20271921

Strijen, Kemphaanpad 7

Mountainbike - 20271699

Oud-Beijerland, Langeweg 12

Damesfiets - 20271712

Oud-Beijerland, Spuidijk 4

Damesfiets - 20271724

Oud-Beijerland, Beijerse Hof

Kinderfiets - 20271820

Strijen – Bosweg 79

Het plaatsen van legoblokken, sectie S
nr. 1154 in Strijen.

11-06-2020

Het plaatsen van een nieuwe aanbouw,
Kerkstraat 6 in Strijen.

11-06-2020

Het plaatsen van een overkapping,
Fregat 18 in Oud-Beijerland.

11-06-2020

Het plaatsen van zonnepanelen,
Weelsedijk 29 in Strijen.

14-06-2020

Het aanleggen van een in-/uitrit,
Dotterbloemstraat 14 in Klaaswaal.

14-06-2020

Het realiseren van een aanbouw aan de
voorzijde van de woning, Rubinsteinplein
22 in Oud-Beijerland.

15-06-2020

Het bouwen van een loods, Steenplaats 13
in Strijen.

15-06-2020

Het renoveren en isoleren van de daken
van de woning, de schuur en het koesthuis,
Hoekseweg 14 in Strijen.

15-06-2020

Het tijdelijk vestigen van een restaurant
met terras, Strijenseweg 109 in

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

’s-Gravendeel.
15-06-2020

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

04-06-2020

Het bouwen van een woning, Fortlaan 11
in Numansdorp.

10-06-2020

Het plaatsen van een aanbouw,
Banckertstraat 1 in Oud-Beijerland.

10-06-2020

Het realiseren van een nieuwe berging met
overkapping, Sportlaan 22 in Strijen.

11-06-2020

Het aanleggen van 2 oevers, Poortwijk in
Oud-Beijerland.

11-06-2020

Het bouwen van een bedrijfshal,
Donkervoortlaan 18 in Oud-Beijerland.

11-06-2020

Het paatsen van nieuwe kozijnen,
Oud Bonaventurasedijk 87 in Maasdam.

Het uitbreiden van de bovenverdieping
van de woning, Thielmonde 31 in
Oud-Beijerland.

16-06-2020

registratienummer
Mountainbike - 20248477

11-06-2020

Het plaatsen van 2 molens, sectie E nr.182
in Westmaas.

Toekenning straatnaam
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

16-06-2020

‘Vlietpad’ in Mijnsheerenland.

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

12-06-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Binnenpad 38
in Oud-Beijerland.

12-06-2020

Het verwijderen en afvoeren
van asbesthoudende materialen,

09-06-2020

Het realiseren van een enkele

Bosboomstraat 11 in Oud-Beijerland.

nokverhoging en dakkapel, Schelpweg 18
in Strijen.

12-06-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Noorddijk 43

11-06-2020

Het aanleggen van een tweede uitrit

in Zuid-Beijerland.

ten behoeve van 2 parkeerplaatsen,
Van Hogendorpstraat 15 in Numansdorp.

14-06-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Gravin Anna

11-06-2020

Het legaliseren van een uitrit aan de

van Burenstraat 21 in Zuid-Beijerland.

Rietsnijder, geplaatst schoorsteenkanaal
en bijgebouwen, Griendwerker 15 in

15-06-2020

Oud-Beijerland.

Het slopen van loodsen en het verwijderen
en afvoeren van asbesthoudende
materialen, Koninginneweg 25 in

11-06-2020

Het bouwen van een loods voor agrarische

Zuid-Beijerland.

opslag, Broekseweg 2a in Strijen.
15-06-2020
11-06-2020

11-06-2020

Het verwijderen en afvoeren van

Het aanvragen van verkoopactiviteiten in

asbesthoudende materialen, Molenaar 61

het pand, Tuinweg 5 in Zuid-Beijerland.

in Oud-Beijerland.

Het vergroten van het pand, Oostdijk 59 in

15-06-2020

Oud-Beijerland.

Het verwjideren en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Breitnerstraat

Aanstelling en aanwijzing
toezichthouder Openbare
Ruimte
Namens het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard, heeft de heer B.M. Leenaerts, teammanager
Toezicht & Handhaving, in mandaat, de heer I.V.M.
Kross, met ingang van donderdag 9 april, aangesteld
als (onbezoldigd) ambtenaar.
Namens het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard, elk voor zover zijn bevoegdheid daartoe strekt,
heeft de heer B.M. Leenaerts, teammanager Toezicht
& Handhaving, in mandaat, bovenstaande persoon
met ingang van donderdag 9 april aangewezen als
toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2 van de
Algemene Plaatselijke Verordening. Hij is belast met
het toezicht op de naleving van:
• de Wet op de kansspelen;
• de Wet basisregistratie personen;
• de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche
Waard 2019;
• de Afvalstoffenverordening.
Gemeente Hoeksche Waard, 27 mei 2020

52 in Oud-Beijerland.
11-06-2020

Het plaatsen van een dakopbouw, Oostdijk
159 in Oud-Beijerland.

16-06-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Kooimansland

12-06-2020

Het uitbreiden en verbouwen van een

4 in Heinenoord.

woning, Polderdijk 47 in Maasdam.
15-06-2020

Het wijzigen van de bestemming voor het
realiseren van 6 woningen eerste fase,
Westdijk 2 in Goudswaard.

15-06-2020

Het bouwen van een woning,

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

15-06-2020

Collectevergunning ten behoeve van Kerk

Ambachtsheerenlaan 18 in
Zuid-Beijerland.

in Actie gedurende de periode van 29
16-06-2020

Het aanbrengen van een hardhouten

november tot en met 5 december in alle

beschoeiing, Wintertaling 34 in

dorpen van gemeente Hoeksche Waard.

Numansdorp.
16-06-2020

Het vervangen van de aanbouw,

Overzicht collecte(s)

Achterdijk 42 in ’s-Gravendeel.

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

10-06-2020

Het slopen van de gevel, Banckertstraat 1
in Oud-Beijerland.

11-06-2020

Het slopen van de achtergevel,
Oud Bonaventurasedijk 87 in Maasdam.

11-06-2020

Het verwijderen en afvoeren
van asbesthoudende materialen,

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

22-06 t/m

Rode kruis in alle dorpen van gemeente

27-06-2020

Hoeksche Waard.

Vastgestelde verordening
Op dinsdag 16 juni heeft de raad onderstaande
verordening vastgesteld:
• Verordening noodsteun aan ondernemers en
verenigingen vanwege de coronacrisis.

Croonenburgh 16 in Oud-Beijerland.
12-06-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Beatrixstraat
10 in Numansdorp.

Bovengenoemde verordening is te raadplegen
via de website www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Bekendmaking
Wet milieubeheer
• Op woensdag 1 april is een melding ontvangen in
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het oprichten van een inrichting;
een bedrijf gespecialiseerd in kabelwerken,
op Bedrijventerrein Reedijk (sectie G1836) in
Heinenoord. Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-20-370331.
• Op dinsdag 28 april hebben is een melding
ontvangen in het kader van het ‘Activiteitenbesluit
milieubeheer’. Het gaat over het oprichten van
een timmerbedrijf ten behoeve van systeembouw,
Reedijk 7o in Heinenoord. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer
Z-20-371529.
• Op vrijdag 5 juni is een kennisgeving van het
daarbij aangegeven besluit ingediend door Mulder
KWB Verhuur, Handel en Transport B.V. ingevolge
artikel 4.1 van het ‘Besluit mobiel bouw- en
sloopafval’ voor het plaatsen van een mobiele
puinbreker aan de Munnikenweg 2 in Westmaas.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van
maandag 1 juni tot en met maandag 31 augustus,
gedurende maximaal 2 werkdagen van 07.00 tot
19.00 uur.

Meer informatie?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst ZuidHolland 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.

Nieuws uit de gemeenteraad
Beeldvormende vergadering
25 juni
Donderdag 25 juni om 19.30 uur vindt er een
digitale beeldvormende bijeenkomst plaats. Tijdens
deze bijeenkomst komen de volgende inhoudelijke
agendapunten aan de orde:
1. Roadmap to Foodlab, reacties op het filmpje;
2. Uitvoeringsagenda vitale arbeidsmarkt, reacties op
filmpje en vragen over de uitvoeringsagenda;
3. Algemene Plaatselijke verordening;
4. Harmonisatie Begraafplaatsenbeleid;
5. Duurzaamheidsprijs;

6. Bestemmingsplan Dorpsgaard Nieuw-Beijerland;
7. Bestemmingsplan Raadhuispark Mijnsheerenland.
U kunt de beeldvormende bijeenkomst volgen via
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Rechtstreekse
uitzendingen & geluidsverslagen of via
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.

de volgende 3 manieren inspreken door:
1. Uw inspraakreactie uiterlijk donderdag 25 juni om
12.00 uur te mailen naar griffe@gemeentehw.nl.
Vermeld daarbij uw naam en het agendapunt
waarop u inspreekt;
2. Op de vergaderavond om 19.30 uur naar het
gemeentehuis in Oud-Beijerland te komen. U kunt

De stukken voor deze vergaderingen vindt u op
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Agenda’s en
vergaderstukken / 25 juni 2020.

Inspreken
U kunt tijdens de beeldvormende bijeenkomst over
geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen op

Vervolg

V E R V O L G

uw inspraakreactie digitaal inspreken in het bijzijn
van de voorzitter van de vergadering. Kiest u voor
deze inspraak? Geef dit dan uiterlijk 25 juni 12.00
uur door via het e-mailadres
griffie@gemeentehw.nl;
3. Thuis uw inspraakreactie rechtstreeks in te spreken
via deelname in de Microsoft teams vergadering.
U moet thuis wel de beschikking hebben over
een Ipad, laptop of desktop met camera- en
geluidsverbinding. Ook moet u Microsoft Teams
downloaden. Kiest u voor deze optie? Neem dan
uiterlijk 24 juni om 12.00 uur contact op met
raadsadviseur communicatie Frits Slootmans via
frits.slootmans@gemeentehw.nl. U kunt met hem
de noodzakelijke verbinding af stemmen.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met de
griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer
088 -647 18 74.

Raadsvergadering over
perspectiefnota
Donderdag 7 juli vanaf 15.00 uur vindt er in
Dorpshuis Streona (Stockholmplein 6 in Strijen) een
fysieke openbare raadsvergadering plaats over de
behandeling van de jaarstukken, zomerrapportage en
perspectiefnota.
U kunt de beeldvormende bijeenkomst volgen via
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Rechtstreekse
uitzendingen & geluidsverslagen of via
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.

Wat is de perspectiefnota?
De perspectiefnota (PPN) is voor de gemeenteraad
het richtinggevende document voor het opstellen
van de gemeentebegroting. In deze PPN staan de
beleidsvoornemens voor de komende jaren. Met deze
voornemens gaat het college van B&W de begroting
voor 2021en de meerjarenbegroting maken. De
gemeenteraad heeft veel invloed op de nog vast
te stellen beleidsvoornemens. Daarom vindt in de
zomer het jaarlijkse debat plaats met de algemene
politieke beschouwingen. Het resultaat van de
beschouwingen maakt duidelijk welke ruimte het
college krijgt om de voorgestelde plannen in de PPN
daadwerkelijk uit te voeren. Ook hoe groot de steun
is bij de fracties en uiteindelijk de voltallige raad. Voor
het college en de raad een flinke uitdaging, vooral nu
met de coronacrisis. Als het college in het najaar de
begroting presenteert beoordeelt de gemeenteraad
of de wensen en voorgestelde aanpassingen uit de
perspectiefnota financieel goed zijn verwerkt.

Waar vindt u de jaarstukken?
De jaarstukken, de zomerrapportage en de
perspectiefnota vindt u op https://www.gemeentehw.
nl/direct-regelen/ondernemen/financien/32261/. Op
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Actueel kunt u
deze publicatie ook vinden.

Meedenken en inspreken
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u als
inwoners en sociaal-maatschappelijke organisaties in
de gemeente Hoeksche Waard mee kunt denken over
wat het college in de perspectiefnota presenteert.

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

Daarom kunt u tijdens de oordeelsvormende
vergadering van dinsdag 30 juni op de 3 hieronder
genoemde manieren inspreken. Uw reacties
worden dan betrokken bij de behandeling van de
perspectiefnota in de raadsvergadering van 7 juli.
1. Uw inspraakreactie uiterlijk dinsdag 30 juni om
12.00 uur mailen naar griffe@gemeentehw.nl.
Vermeld daarbij uw naam en het agendapunt
waarop u inspreekt;
2. Op de vergaderavond om 19.30 uur naar het
gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. U kunt uw
inspraakreactie digitaal inspreken in het bijzijn van
de voorzitter van de vergadering. Kiest u voor deze
inspraak? Geef dit dan uiterlijk 25 juni 12.00 uur
door via het e-mailadres
griffie@gemeentehw.nl;
3. Thuis uw inspraakreactie rechtstreeks inspreken
via deelname in de Microsoft teams vergadering.
U moet thuis wel de beschikking hebben over
een Ipad, laptop of desktop met camera- en
geluidsverbinding. Ook moet u Microsoft Teams
downloaden. Kiest u voor deze optie? Neem dan
uiterlijk maandag 29 juni om 12.00 uur contact op
met raadsadviseur communicatie Frits Slootmans
via frits.slootmans@gemeentehw.nl. U kunt met
hem de noodzakelijke verbinding af stemmen.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met de
griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer
088 - 647 18 74.

