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

Algemene regels voor binnen
• 1,5 meter afstand bewaren;
• Maximaal 100 personen per ruimte met vaste
zitplaatsen (exclusief personeel);
• Geen maximumaantal personen als er
vaste zitplaatsen zijn, met reservering en
gezondheidscheck vooraf;
• In locaties met doorstroom van bezoekers,
winkels, musea, bibliotheken en andere geldt
geen maximumaantal personen, wel de 1,5 meter
afstand.
Algemene regels voor buiten
• 1,5 meter afstand bewaren;
• Maximaal 250 personen (exclusief personeel);

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.

Versoepelingen vanaf
woensdag 1 juli
Minister-president Mark Rutte en minister van VWS,
Hugo de Jonge, vertelden in hun persconferentie dat
we veel meer versoepelingen kunnen doorvoeren dan
verwacht. Ze doen een oproep aan iedereen om er
samen voor te zorgen dat er geen tweede golf komt.
Het belangrijkste dat we moeten doen is afstand
houden.
Minister-president Rutte: “Geniet van de vrijheid maar
gedraag je verantwoordelijk. Het is een groot gevaar
om te denken, mooi dat was coronatijd, nu terug
naar de onze. We moeten samen zorgen dat er geen
tweede golf komt. Door afstand te houden, geven
we elkaar ruimte. Dat vraagt nog meer discipline en
zelfbeheersing.
Minister Hugo de Jonge: “Wij kunnen klaar zijn met het
virus, maar het virus is nog niet klaar met ons. Waar
het virus de kop opsteekt, moeten we het de kop weer
indrukken. Dus als je klachten hebt, laat je testen.

Per 1 juli geldt:
Algemene maatregelen
• Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk
testen;
• Houd 1,5 meter afstand;
• Was vaak je handen;
• Werk zoveel mogelijk thuis;
• Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk
buiten de spits.
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• In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste
zitplaats;
• Geen maximumaantal personen onder de volgende
voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering
• en een gezondheidscheck vooraf;
• In buitenlocaties met doorstroom van bezoekers,
zoals dierentuinen, pretparken geldt geen
maximumaantal personen per ruimte en natuurlijk
1,5 meter afstand (locaties zorgen zelf voor
naleving van deze regel).
Kinderen en jongeren
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én
tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
• Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5
meter afstand te houden.

Vervoer
• In het openbaar vervoer is een niet-medisch
mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen zijn
beschikbaar. Blijf wel de spits mijden;
• Voor overig vervoer (zoals taxi’s, personenbusjes
en touringcars) geldt: een reservering en
gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch
mondkapje is verplicht;
• In de auto (en ander privévervoer) geldt: een
mondkapje als meerdere mensen in één auto reizen
die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
• In overig vervoer: 1,5 meter afstand. Lees meer in
de uitgebreide toelichting van Rijksoverheid.
Horeca
• Aanvullend op de binnen- en buitenafspraken geldt
dat er buiten op de terrassen geen anderhalve
meter tussen de tafels verplicht is wanneer er
kuchschermen worden toegepast;
• In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste
zitplaats;
• Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september
gesloten.

VOLG ONS:

Cybersecurity in coronatijd
Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard nodigen u uit om in
gesprek te gaan over de gevolgen van de coronacrisis.
Tijdens deze derde sessie zullen burgemeester Bram van Hemmen en Christian Boertje
(directeur Cybersecurity, Nemesys) het gesprek aan gaan met ondernemers.
Ook wordt er een update gegeven vanuit de gemeente.
In deze coronatijd werken u en uw medewerkers ongetwijfeld meerdere malen per week met
programma’s als Zoom of Microsoft Team. Prachtige platforms om met uw klanten en relaties
in contact te blijven. Maar hoe veilig is dit allemaal? En welke gevaren liggen er op de loer. En
wat weet u verder van cybercriminaliteit? Gaat dit uw deur voorbij, loopt u een reëel risico en
wat is dan de impact? Aan de hand van voorbeelden en mogelijkheden bieden wij u weer een
inspirerend uurtje vol tips en inspiratie.
PROGRAMMA
16.00 - 16.05 uur:

Welkomstwoord Filip den Eerzamen.

16.10 - 16.15 uur:

Update vanuit gemeente Bram van Hemmen.

16.15 - 16.50 uur:

Interactieve sessie, behandeling vragen.

16.50 - 17.00 uur:

Conclusie en slotwoord Bram van Hemmen.

Wanneer:

Maandag 6 juli 2020.

Tijd:
Waar:

16.00 - 17.00 uur.
Achter uw laptop.

Voor wie:

Ondernemend Hoeksche Waard.
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Aanmelden verplicht via deze link. Deze sessie is beperkt

Sport
• Alle binnen- en buitensporten zijn weer toegestaan,
ook contactsporten voor jong en oud, zowel
recreatief als wedstrijdsport. Hierbij geldt geen 1,5
meter afstand;
• Sportscholen mogen weer open, met 1,5 meter
afstand en aanvullende adviezen.

toegankelijk (maximaal 35 personen). Meld je snel aan
want vol = vol.

Evenementen
• Het is toegestaan om evenementen te organiseren,
volgens de algemeen geldende regels voor buiten.
Daarnaast gelden de regels en de procedures van
de betreffende gemeenten.
Vergunningsaanvragen voor evenementen kunnen
– zeker in eerste instantie – langer duren dan
voorheen, omdat veel veiligheidsstandaarden
opnieuw bepaald moeten worden door de eis om
1,5 meter afstand te (kunnen) houden. Voor de 2e
helft van augustus zullen daardoor waarschijnlijk
nog geen evenementen plaatsvinden.
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SAMEN STERK

Onderwijs
• Op de kinderopvang en in het basisonderwijs
hoeven kinderen onder de 12 jaar geen afstand te
houden van volwassenen;
• Middelbare scholen mogen na de zomervakantie
weer volledig open. Leerlingen onder de 18 jaar
hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te
houden, wel moeten leerlingen en leraren 1,5
meter afstand houden;
• Vanaf de start van nieuwe studiejaar mogen
er weer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op
mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten.
Hier houden studenten en docenten 1,5 meter
afstand tot anderen. Lees meer in de uitgebreide
toelichting van Rijksoverheid.

tje

Contactberoepen
• De uitzondering van de 1,5 meter afstandregel
geldt vanaf woensdag 1 juli ook voor sekswerkers.
Cultuur
• Voor cultuur gelden de algemene regels voor zowel
binnen als buiten. Lees de uitgebreide toelichting
van de Rijksoverheid.
Geloofsdiensten
• Kerkdiensten kunnen weer open, maar zonder
zingen.
Verpleeg- en verzorgingstehuizen
• De verpleeghuizen mogen weer bezoek ontvangen.
Het hoeft niet meer beperkt te worden als de
locatie coronavrij is. De precieze regels kunnen per
verpleeghuis verschillen.
Uitzonderingen
De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar
in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5
meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:
• Contact tussen hulpbehoevenden en hun
begeleiders;
• Mensen met contactberoepen (zoals kappers,

WWW.O-HW.NL

masseurs en rij-instructeurs);
• Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.

Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september
gesloten.

Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in
groepsverband is niet toegestaan.

Bekijk de informatie op www.rijksoverheid.nl.

• Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren
en optreden binnenkort weer mogelijk. Het RIVM
komt snel met een advies.

Vervolg

V E R V O L G
De tweede golf voorkomen
én voorbereid zijn als deze
wel komt
Minister Hugo de Jonge lichtte in de persconferentie
van woensdag 24 juni toe op welke manier Nederland
zich voorbereid op een onverhoopte tweede golf van
besmettingen.

Samen de tweede golf voorkomen:
laat je testen
De enige manier om een golf te voorkomen is je
gezond verstand te gebruiken, je verantwoordelijk
te voelen en elkaar te beschermen, vertelt De Jonge.
“De grote vrijheid vanaf 1 juli gaat gepaard met grote
verantwoordelijkheid om het virus onder controle te
houden. Wij kunnen klaar zijn met het virus, maar het
virus is nog niet klaar met ons”.
Hij riep iedereen op om alles op alles te zetten om
een tweede golf van besmettingen te voorkomen.
Het belangrijkste dat iedereen daarvoor kan doen
is de maatregelen volgen én je snel laten testen als
je klachten hebt. Waar het virus de kop opsteekt,
moeten we het snel de kop kunnen indrukken. Daarom
benadrukt De Jonge: “Heb je klachten, laat je testen.
Bel met klachten meteen 0800 1202. Als we dat goed
blijven doen zal het ingrijpen regionaal of lokaal zijn en
hopelijk niet meer landelijk.”
Om het virus tijdig de kop in te drukken is het
belangrijk om te weten hoe en waar het virus zich
verspreidt. De GGD gaat besmettingen na met
bron- en contactonderzoek en dit helpt. Het zorgt
dat we besmettingen nog sneller in beeld brengen.
Daarmee beperken we de verspreiding en het kan
quarantainetijd verkorten. Ook wordt het rioolwater
gemeten op aanwezigheid van het coronavirus. We
kunnen een steeds sneller en scherper beeld geven
van de verspreiding van het virus, ook regionaal en
lokaal. Zo weten we of én waar we moeten ingrijpen.
Op coronadashord.rijksoverheid.nl is het nauwkeurig
te volgen.

Voorbereid op een tweede golf
De Jonge: “Als de tweede golf komt, moeten
we die aankunnen. We laten ons adviseren door
onafhankelijke deskundigen. We doen het om ervoor
te zorgen dat zorg het aankan en om kwetsbaren
te beschermen.” Nederland bereid zich voor
op een tweede golf. Zo zijn er veel persoonlijke
beschermingsmiddelen ingeslagen en komen artsen
en het Landelijk Netwerk Acute Zorg en met een plan
om de capaciteit van de intensive care flexibel te
verhogen naar 1700 bedden.

Andere stappen in de strijd met het
coronavirus
We zijn pas echt beschermd als er een vaccin is.
Nederland heeft samen met enkele andere landen uit
Europa het voortouw genomen om een toegankelijk
betrouwbaar vaccin te ontwikkelen.
“Voorkomen is beter dan genezen. Omdat er nog
geen vaccin is ondersteunen we de zoektocht naar
een behandeling van de ziekte. Ook maken we maken
innovatieve behandelingen sneller mogelijk,” licht
De Jonge toe. Daarnaast wordt ook de landelijke app
verder ontwikkeld.

Eenmalige tegemoetkoming
voor flexwerkers
Vanaf maandag 22 juni kunnen flexwerkers die
door de coronacrisis zijn getroffen een aanvraag
indienen voor een eenmalige tegemoetkoming
van het UWV. Deze tegemoetkoming TOFA
(Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele

Arbeidskrachten) is tot en met zondag 12 juli aan te
vragen via het UWV. Meer informatie over de landelijke
regelingen, waaronder TOFA, vindt u op onze website
www.gemeentehw.nl / Direct regelen & Informatie /
Ondernemen / Landelijke regelingen ondernemers.

Uitbreiding aanbod
peuteropvang en
voorschoolse educatie
per 1 augustus
Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk
dat kinderen gezond en veilig opgroeien en net als
leeftijdsgenootjes een goede start kunnen maken
op de basisschool. Daarom biedt de gemeente
voor kinderen met een taalachterstand of andere
achterstanden in de ontwikkeling gratis extra
dagdelen peuteropvang of kinderopvang aan, dit
wordt voorschoolse educatie genoemd. Hierin is extra
aandacht voor taal, motoriek en sociaal emotionele
ontwikkeling. Per augustus wordt dit aanbod
uitgebreid.
Het extra aanbod volgt op een besluit van de
regering. Die besloot eind vorig jaar dat het aanbod
van voorschoolse educatie per 1 augustus moet
worden uitgebreid. Vanaf dat moment ontvangen
peuters tussen de 2,5 en 4 jaar, met een spraak-/
taalachterstand, in 1,5 jaar tijd 960 uur opvang in
plaats van de huidige 600 uur. In de praktijk komt dit
neer op gemiddeld 16 uur per week.

Indicatie via consultatiebureau
Wanneer een kind een indicatie voor voorschoolse
educatie heeft gekregen van het consultatiebureau,
betekent dit dat ouders hun kind meer dagdelen of
langere dagdelen naar de opvang mogen brengen.
Wanneer kinderen geen indicatie hebben, maar wel
naar de reguliere peuteropvang gaan, kan het zijn
dat zij langere dagdelen naar de peuteropvang gaat.
Bijvoorbeeld omdat de openingstijden wijzigen. Dit
is afhankelijk van hoe de kinderopvangorganisatie de
uren indeelt. Na de zomervakantie zullen in ieder geval
alle organisaties die voorschoolse educatie aanbieden
hun aanbod van peuteropvang verruimen.

Wat moet u doen?
U hoeft hier niets voor te doen. De kinderopvang
organisatie van uw kind(eren) zal u informeren
over het gewijzigde aanbod na de zomervakantie.
Er kunnen gevolgen zijn voor uw eigen bijdrage,
bijvoorbeeld als uw peuteropvangaanbieder langere
reguliere dagdelen gaat aanbieden. Als uw kind een
indicatie heeft gekregen, betaalt u voor die extra
dagdelen niets extra’s.

Heeft u vragen hierover?
Dan kunt u beste contact zoeken met de
kinderopvangorganisatie. Heeft u algemene vragen
over voorschoolse educatie of het landelijke besluit
om het aanbod uit te breiden? Kijk dan op de website
van de Rijksoverheid of bel naar gemeente Hoeksche
Waard via telefoonnumer 088 - 647 36 47 | 14 0186.

Vaststelling nieuwe uitvoeringsregels
Om deze uitbreiding mogelijk te maken heeft
gemeente Hoeksche Waard in februari van dit jaar
nieuwe subsidie uitvoeringsregels vastgesteld
voor kinderopvangpartijen die peuteropvang en/of
voorschoolse educatie aan willen bieden. Op dinsdag
28 april heeft de gemeenteraad daarom de oude
peuteropvang verordeningen van de vijf voormalige
gemeenten ingetrokken. Op dinsdag 2 juni zijn de
huidige kinderopvangtarieven verlengd tot en met
december 2020.

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!
• Administratief medewerker
Grondzaken (18 uur)

Nieuw telefoonnummer
spoedreparaties
hulpmiddelen
Hulpmiddelencentrum (HMC)
Heeft u 1 of meerdere hulpmiddelen van het
Hulpmiddelencentrum? Dan kunt u vanaf dinsdag 19
juni voor spoed storingen en/of reparatie terecht bij
Medipoint. U kunt voor storing en/of reparatie bellen
naar servicenummer 088-124 81 83.

Brief aan cliënten
Wij hebben alle cliënten die 1 of meerdere hulp
middelen van het Hulpmiddelencentrum gebruiken
ook een brief gestuurd met informatie over deze
wijziging. Deze wijziging geldt totdat uw hulpmiddel
van HMC is overgenomen door een andere leverancier.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de medewerkers van team
Wmo. Dat kan op werkdagen tussen 08.30 uur en
17.00 uur via telefoonnummer 088 - 647 19 20 of per
e-mail contactwmo@gemeentehw.nl.

Kinderboerderij De
Boezemvriend nog niet open
Het terrein van kinderboerderij De Boezemvriend
wordt opgeknapt. Er is een nieuwe stal geplaatst en
de ruime weides zijn anders ingedeeld, met rondom
nieuwe hekken. Ook wordt nog hard gewerkt aan een
nieuwe multifunctionele accommodatie Boezem &
Co, dat het huidige verenigingsgebouw De Boezem
gaat vervangen. De werkzaamheden zijn door de
coronacrisis op een andere manier uitgevoerd, dan
oorspronkelijk bedacht. Omdat er geen bezoekers naar
de kinderboerderij mochten komen vanwege de RIVMmaatregelen is het gehele terrein in 1 keer aangepakt
in plaats van in verschillende fasen.
De coronacrisis heeft helaas op andere manieren juist
weer voor vertraging gezorgd, zoals bijvoorbeeld
bij het tijdig bestellen en ontvangen van benodigde
materialen zoals het hekwerk en sanitaire
voorzieningen. Op dit moment vinden er daardoor
nog volop werkzaamheden plaats, waardoor het voor
bezoekers nog niet veilig is om het terrein te betreden.
De kinderboerderij gaat daarom op woensdag 1 juli
niet open voor bezoekers.
De aanhoudende droogte heeft ook als gevolg dat
in de nieuwe weides van de dieren nog geen gras is
gegroeid. Veel dieren logeren daarom nog steeds
ergens anders. Er is dus voor bezoekers niet veel
te beleven. We verwachten later deze zomer de
eerste bezoekers van de nieuwe kinderboerderij te
ontvangen. De exacte datum hoort/leest u binnenkort!

Digitale presentatie en
participatie centrum
Zuid-Beijerland
Wij vinden het van groot belang dat het
voorzieningenniveau van de kern Zuid-Beijerland

tenminste blijft zoals deze nu is. De aanwezigheid van
voorzieningen zoals winkels, horeca, verenigingen zijn
belangrijk om de kern vitaal te houden.
Konijnendijk Mode is een van de voorzieningen in
Zuid-Beijerland. Om deze functie te kunnen behouden
is uitbreiding en modernisering noodzakelijk. Als
gemeente werken wij hier graag aan mee.
Wij grijpen deze mogelijkheid aan om de openbare
ruimte van de Marijkelaan en de Gravin Sabinastraat
tot aan de verbinding tussen Konijnendijk en het
centrum aan te pakken. Op deze manier is het
detailhandelsgebied van Zuid-Beijerland beter
bereikbaar en herkenbaar. Tegelijkertijd wordt de
verkeersveiligheid en de doorstroming van het
verkeer verbeterd. Door toepassing van klimaat
adaptieve maatregelen realiseren wij ook een
toekomstbestendige situatie.

17-06-2020

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.

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.

Het verbouwen van de woning, Molendijk
27 in Goudswaard.

Het bouwen van 7 conceptwoningen,
Elisabeth van Loonstraat 15, 17, 19
en 21 en Vroonland 2a, 2b en 2c in

18-06-2020

Het plaatsen van een duiker, Weelsedijk 58

Mijnsheerenland.

in Strijen.
19-06-2020
18-06-2020

Het vervangen van het keukenraam en het

Het isoleren van de buitenmuur, Kerkstraat
10 in ’s-Gravendeel.

aanpassen van de gevel, Schoolstraat 5 in
Puttershoek.

22-06-2020

Het bouwen van een woning,
Middelsluissedijk OZ 52 in Numansdorp.

18-06-2020

Het wijzigen van de bestemming, Westdijk
44 in Heinenoord.

23-06-2020

Het vervangen van de handelsreclame,
Beijersehof 19 in Oud-Beijerland.

Melding brandveilig gebruik, Laning 5 in
Puttershoek.

19-06-2020

19-06-2020

Beslistermijn verlengen

Het bouwen van een woning, nabij
Sluisjesdijk, Sectie C nr. 1750 in Piershil.
Het realiseren van een aanbouw, Polderdijk
69 in Maasdam.

Datum

22-06-2020

18-06-2020

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens artikel 3,9 lid 2 van de Wabo. De
nieuwe beslisdatum wordt daardoor

Het bouwen van een bijgebouw,

Het vervangen van een deur voor een

06-08-2020.
22-06-2020

11 in Westmaas. De beslistermijn wordt
met 6 weken verlengd volgens artikel 3,9

Melding beschoeiing, Weelsedijk 17 in

lid 2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum

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.

wordt daardoor 06-08-2020.

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

17-06-2020

Het slopen van woningen, Stougjesdijk 187
in Mijnsheerenland.

17-06-2020

Bolstraat 10 in Oud-Beijerland.
18-06-2020

17-06-2020

Het plaatsen van een dakkapel,
Margrietstraat 27 in Piershil.

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Kreekstraat
54 in ’s-Gravendeel.

18-06-2020

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

18-06-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Van
Beethovenstraat 182 in Numansdorp.

20-06-2020

Het slopen van een loods en verwijderen
en afvoeren van asbesthoudende
materialen, Zwartsluisje 111a in
Zuid-Beijerland.

22-06-2020
Zakelijke inhoud

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Ferdinand

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Het plaatsen van een rookkanaal aan de
zijgevel van de woning, van Koetsveldlaan

raam, Oudendijk 24 in Goudswaard.
23-06-2020

Het bouwen van een museum met
opslag, Mookhoek 93 in Mookhoek. De

Het starten van een B&B, Blaaksedijk Oost

Wilhelminastraat 69 in Nieuw-Beijerland.
22-06-2020

Zakelijke inhoud

verlenging

65 in Heinenoord.

Het uitbreken van de zijgevel, Mollekade
27 in Heinenoord.

22-06-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Oranjestraat
4 -24 (even) in Strijen.

Het plegen van groot onderhoud aan 74
woningen, Seringenstraat 35 in
Oud-Beijerland.

18-06-2020

17-06-2020

19-06-2020

Molenstraat 44 in Strijen.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Zakelijke inhoud

Het herbouwen van een schuur, Oudendijk

Het intern verbouwen aanpassen van de
indeling, isoleren en vervangen serre,

18-06-2020

Ontvangen d.d.

19-06-2020

15 in Nieuw-Beijerland.
18-06-2020

Geef uw reactie en voorkeur aan ons door

Op woensdag
1 juli houdt
dorpswethouder
Joanne Blaak
spreekuur van
16.30 tot 18.00 uur
in gymzaal ‘de Wurf’ in
Piershil (Voorstraat 33a).

Ambachtsheerenlaan 6 (kavel 10) in

Het doorbreken van de muur,
Koopmanstraat 9 in Oud-Beijerland.

20-06-2020

Spreekuur Joanne Blaak
voor Goudswaard en Piershil

Het bouwen van een landgoed,
Numansdorp.

18-06-2020

Digitale presentatie en participatie

Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt! Via
bovengenoemde webpagina bekijkt u het plan,
kunt u reageren en eventuele vragen stellen via het
webformulier op de pagina.

19-06-2020

3a in Klaaswaal.

18-06-2020

Helaas kon de geplande inloopavond op donderdag
2 april door de huidige coronacrisis niet doorgaan.
Wij bedachten daarom een andere manier om u te
informeren over het plan. Vanaf vrijdag 26 juni tot en
met woensdag 8 juli kunt u het plan bekijken via onze
website www.gemeentehw.nl/centrumzuidbeijerland.

Het verbreden van de inrit, Kreupeleweg

Het realiseren van een dakopbouw,
Zoomwijcklaan 135 in Oud-Beijerland.

18-06-2020

Het realiseren van een opbouw op de
garage, Bachlaan 174 in Oud-Beijerland.

Vervolg

V E R V O L G
Verleende DHW
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

19-06-2020

Ontheffing artikel 35 van de Drank- en
Horecawet tijdens het afscheid van groep

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.

8 op dinsdag 14 juli op het schoolplein aan
de Frans Halsstraat 2 in Oud-Beijerland.

Overzicht collecte(s)
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

29-06-2020 t/m

Dierenopvangcentrum De Dierenstee

04-07-2020

in de dorpen Maasdam, Puttershoek,
Mijnsheerenland, Westmaas, Klaaswaal,
Strijen, ’s-Gravendeel, Goudswaard,
Piershil, Oud-Beijerland, Heinenoord,
Numansdorp en Zuid-Beijerland.

Uitschrijving personen
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.
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

05-06-2020

S.L. Kranenburg (Klaaswaal), Uitgeschreven
conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP

05-06-2020

G. Boer (Klaaswaal), Uitgeschreven
conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP

09-06-2020

R. Kraan (Westmaas), 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.

Bekendmaking
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het volgende heeft besloten:
• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats
kenteken aan de Paulus Potterstraat ten behoeve
van Nieuw Weverseinde 1c in Puttershoek;
• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken ter hoogte van Wilhelminaplein 1 in
Heinenoord;
• Het instellen van een parkeerverbod op de
Konining Wilhelminastraat in Piershil ter hoogte van
huisnummers 86 en 88 door het aanbrengen van
gele onderbroken markering.
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende,
binnen een termijn van 6 weken, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders.

Verordeningen en
uitvoeringsregels
financiering peuteropvang
en voorschoolse educatie
Op dinsdag 28 april heeft de raad onderstaande
intrekking verordeningen vastgesteld en op dinsdag
2 juni heeft het college van B&W de tarieven
kinderopvang vastgesteld. Op dinsdag 4 februari heeft
het college van B&W onderstaande uitvoeringsregels
vastgesteld:
• Verordeningen kindgebonden financiering
peuteropvang en voorschoolse educatie van de
5 voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard
ingetrokken (dinsdag 28 april).
• tarieven vastgesteld voor de subsidie
Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) voor
augustus tot en met december 2020 (dinsdag 2
juni).
• Uitvoeringsregels kindgebonden financiering
peuteropvang en voorschoolse educatie Hoeksche
Waard 2020 (dinsdag 4 februari).
Bovenstaande vindt u op www.gemeentehw.nl.
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Aanwijzing toezichthouder
Namens het college van B&W, elk voor zover zijn
bevoegdheid daartoe strekt, heeft de heer M.C. Dalm,
teammanager Toezicht & Handhaving, in mandaat,
de heer D.M. Brak en de heer R.J. Visser, met ingang
van maandag 1 juni aangewezen als toezichthouder
als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht en artikel 6:2 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard 2019.
Deze personen zijn aangewezen als toezichthouder
ingevolge:
• de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
• de Woningwet;
• de Wet ruimtelijke ordening;

•
•
•
•
•

de Wet op de kansspelen;
de Wet basisregistratie personen;
het Bouwbesluit;
de Bouwverordening;
de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche
Waard 2019;
• de Drank- en Horecaverordening;
• de Opiumwet art. 13b.
Gemeente Hoeksche Waard, 22 juni 2020

Ontwerp-wijzigingsplan
‘Bommelskoussedijk 76,
Klaaswaal’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt bekend dat het ontwerp-wijzigingsplan
‘Bommelskoussedijk 76, Klaaswaal’ met bijbehorende
stukken ter inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Het ontwerp-wijzigingsplan is opgesteld om via een
wijzigingsprocedure de agrarische bestemming om te
zetten naar een woonbestemming. Hiermee ontstaat
meer gelegenheid om te parkeren.

Ter inzage
Het ontwerp-wijzigingsplan ‘Bommelskoussedijk
76, Klaaswaal’ ligt met alle bijlagen met ingang van
zaterdag 27 juni tot zaterdag 8 augustus ter inzage.
U bekijkt de stukken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.WPBommelkdk76KW19-ON01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak
dan een afspraak met het team Omgeving via
telefoonnummer 088 - 647 36 47 | 14 0186.

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 ontwerpwijzigingsplan kunt u indienen bij het college van B&W
van gemeente Hoeksche Waard.
Uw zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan kunt
u richten aan:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard:
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan Bommelskoussedijk 76, Klaaswaal’.
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen?
Neemt u dan contact op met de hieronder vermelde
persoon.

Vragen?
Heeft u vragen over dit ontwerp-wijzigingsplan? Neem
dan contact op met Remko Advocaat, team Omgeving,
via telefoonnummer 088 - 647 36 47 | 14 0186.

Vooraankondiging
voorbereiden
bestemmingsplan voor het
gebied Gravin Sabinastraat
57 e.o. in Zuid-Beijerland
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt ter voldoening aan het bepaalde van 1.3.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een

bestemmingsplan wordt voorbereid voor de Gravin
Sabinastraat 57 e.o..

Inhoud en doel van het voornemen
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de
uitbreidingsplannen van het winkelpand aan de Gravin
Sabinastraat 57, de herinrichting van deze straat, het
aanleggen van parkeerplaatsen, de herinrichting van
de Marijkelaan en een actualisatie ten aanzien van
detailhandel aan de Dorpsstraat.

Nog geen reactie mogelijk
Deze bekendmaking is alleen een vooraankondiging.
Het is op dit moment nog niet mogelijk zienswijzen
tegen het op te stellen bestemmingsplan naar voren
te brengen. Deze mogelijkheid bestaat pas later in de
procedure. Ook worden onafhankelijke instanties nu
nog niet in de gelegenheid gesteld om een advies uit
te brengen.
Als het bestemmingsplan in ontwerp gereed is, maken
wij dat bekend in deze gemeenterubriek en in de
Staatscourant. Daarbij informeren wij u over het ter
inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan
en de mogelijkheden voor het indienen van een
zienswijze.

Zakelijk beschrijving
anterieure overeenkomst
Gravin Sabinastraat 57 in
Zuid-Beijerland ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij voor de uitbreiding van een
winkelpand aan de Gravin Sabinastraat 57 in
Zuid-Beijerland een anterieure overeenkomst hebben
afgesloten.

Inhoud en doel van de anterieure
overeenkomst
De gemeente is voornemens om de uitbreiding
planologisch mogelijk te maken. Een bestemmingsplan
wordt hiertoe nog opgesteld. In de anterieure
overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het
verhalen van de kosten van de grondexploitatie,
de inrichting van de openbare ruimte en eventuele
schade.

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de anterieure
overeenkomst ligt ter inzage. U kunt hiervoor een
afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar
via telefoonnummer 088 - 647 36 47 | 14 0186.. 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 Henriette Vernes via telefoonnummer
088 - 647 36 47 | 14 0186..

Bekendmaking
Wet milieubeheer
Op vrijdag 19 juni door Sando Puinrecycling ingevolge
artikel 4.1 van het ‘Besluit mobiel bouw- en sloopafval’
voor het plaatsen van een mobiele puinbreker aan de
Weverseinde 343 in Heinenoord. De werkzaamheden
vinden maximaal 6 werkdagen plaats in de periode
van maandag 6 juli tot en met maandag 5 oktober 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
Oordeelsvormende
vergadering
Dinsdag 30 juni om 19.30 uur vindt er een digitale
oordeelsvormende vergadering plaats.
U kunt de beeldvormende bijeenkomst volgen via
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Rechtstreekse
uitzendingen & geluidsverslagen of via
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.

De agenda voor deze vergadering:
1.
2.
3.
4.

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Spreekrecht burgers (incl.de Perspectief nota)
Bespreken visie peuteropvang en voorschoolse
educatie
5. Reactie op concept bod Regionale Energie
Strategie (RES)
6. Bestemmingsplan Dorpsgaard Nieuw-Beijerland
7. Bestemmingsplan Raadhuispark Mijnsheerenland
8. Toekomstvisie buitendienst
9. Harmonisatie Begraafplaatsenbeleid
10. Uitvoeringsprogramma vitale arbeidsmarkt
11. Duurzaamheidsprijs
12. Algemene Plaatselijke verordening (APV)
13. Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Ombudscommissie
14. Aanbesteding raamovereenkomst inhuur met
1 opdrachtnemer
De stukken voor deze vergaderingen vindt u op
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Agenda’s en
vergaderstukken / 30 juni 2020.

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 2021 en 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 in de digitale versie van deze
publicatie op www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad
/ Actueel en op www.gemeentehw.nl/direct-regelen/
ondernemen/financien/32261/.

Meedenken en inspreken over de
perspectiefnota
Speciaal voor de perspectiefnota vindt de
gemeenteraad het belangrijk dat u als inwoner en
sociaal-maatschappelijke organisatie in de gemeente
Hoeksche Waard meedenkt 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 dinsdag 7
juli.
Deze 3 manieren van inspreken gelden ook voor de
overige agendapunten (zie agenda hiervoor) van deze
oordeelsvormende vergadering.
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 te 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 dinsdag 30 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.

