
Gemeentenieuws
Ontwikkelingen rondom  
het coronavirus

Op onze website www.gemeentehw.nl/coronavirus 
houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen 
rondom het coronavirus. Deze berichten worden in 
verschillende categorieën weergegeven:
• Laatste nieuws 
• Informatie voor werkgevers en ondernemers
• Informatie voor scholen en kinderopvang
• Informatie voor (sport)verenigingen 
• Dienstverlening gemeente 
• Zorgverlening in de Hoeksche Waard 
• 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: nieuwe 
noodverordening van kracht
Vanaf woensdag 1 juli zijn nieuwe versoepelingen 
doorgevoerd en daarmee geldt een nieuwe 
noodverordening. Afstand houden blijft de 
belangrijkste regel. Het is namelijk belangrijk dat we 
een tweede golf voorkomen. En dat kunnen we alleen 
samen doen. Lees hier de belangrijkste regels uit de 
noodverordening.

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.

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);
• 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.

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.

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 wordt geadviseerd als meerdere mensen 
in één auto reizen die niet tot hetzelfde huishouden 
behoren;

• In overig vervoer: 1,5 meter afstand.

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.

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.

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.

Contactberoepen
• De uitzondering van de 1,5 meter afstandsregel 

geldt vanaf 1 juli ook voor sekswerkers.

Cultuur
• Voor cultuur gelden de algemene regels voor zowel 

binnen als buiten. 

Geloofsdiensten
• Zingen in de kerk wordt afgeraden totdat het RIVM 

met een richtlijn hierover komt.

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, 

masseurs en rij-instructeurs);
• Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers;
• Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in 

groepsverband is niet toegestaan;
• Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren 

en optreden binnenkort weer mogelijk. Het RIVM 
komt snel met een advies;

• Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september 
gesloten.

Meer informatie
Voor uitgebreide informatie over bovenstaande 
onderwerpen kijk op de website van de Rijksoverheid: 
www.rijksoverheid.nl. De noodverordening kunt 
u lezen op de website van de veiligheidsregio 
Zuid-Holland Zuid: www.zhzveilig.nl > algemeen > 
noodverordening.

Corona-update 
culturele sector 
Op woensdag 24 juni kondigde het Rijk nieuwe 
versoepelingen in de cultuursector aan vanaf maandag 
1 juli. Wij zijn blij dat er steeds meer mogelijk wordt, 
ook op cultureel gebied! De versoepelingen hebben 
ertoe geleid dat we inmiddels besloten hebben om 
te stoppen met de meldingsplicht bij hervatting van 
activiteiten. 

Zorg voor een plan van aanpak op uw 
locatie
Dit moet u kunnen overleggen bij een eventuele 
controle. Het plan van aanpak moet voldoen aan de 
vereisten vanuit de geldende protocollen voor uw 
sector. Daarnaast moet u het delen met uw leden, 
docenten en indien van toepassing de exploitant/
beheerder van uw accommodatie. 

Verruiming voor koren
Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles:
• Een gezondheidscheck is vereist;
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• Het is belangrijk dat elke zanger zich realiseert 
dat hij/zij bij een besmetting ook andere zangers/
zangeressen kan besmetten, met alle mogelijke 
gevolgen van dien;

• Zingen in een binnenruimte: als er een besmetting is 
in het koor of ensemble – ook al heeft men afstand 
gehouden – wordt iedereen die aanwezig was 
tijdens het zingen als een overig (niet nauw) contact 
van een bevestigde COVID-19-patiënt beschouwd. 
Een tijdelijke registratie van koorleden door 
presentielijsten is wenselijk; het vergemakkelijkt het 
eventuele bron- en contactonderzoek door de GGD 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst  onder koorleden;

• Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 
meter afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, 
maar in een zigzag formatie;

• Uit voorzorg worden voor koren en zangensembles 
extra maatregelen voor de  ventilatie (binnen) 
geadviseerd, naast de gebruikelijke preventieve 
adviezen. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk 
wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in 
de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 
10 minuten wordt gelucht (dit advies is gebaseerd 
op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel 
over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is 
het aan te raden  professioneel advies in te winnen. 
Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in 
de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, 
voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar 
zitten tijdens het luchten.

Noodfonds
Staat uw vereniging, stichting of onderneming in 
de rode cijfers of dreigt u hier op zeer korte termijn 
in terecht te komen? Neem in dat geval contact op 
met de gemeente. Mogelijk komt u in aanmerking 
voor een lening. Kijk voor meer informatie over de 
coronamaatregelen, het noodfonds, protocollen 
en mogelijkheden per culturele sector op  
www.gemeentehw.nl / Informatie coronavirus / 
Informatie verenigingen.

Corona-update sport 

Ook op het gebied van sport is er vanaf woensdag 
1 juli gelukkig meer mogelijk. Wel met een belangrijke 
kanttekening: in het protocol van NOC*NSF wordt 
afgeraden om contact te hebben, behalve bij 
onvermijdelijk sportcontact. Dit betekent dat u 
nog steeds zeer terughoudend moet zijn met het 
organiseren van sportactiviteiten waarbij er lichamelijk 
contact is en bij het organiseren van overige 
activiteiten op uw accommodatie. Zeker bij sporten 
die binnen uitgeoefend worden vragen wij u om de 
noodzakelijkheid ervan in ogenschouw te houden. 

De versoepelingen hebben ertoe geleid 
dat we inmiddels besloten hebben om 
te stoppen met de meldingsplicht bij 
hervatting bij activiteiten
Wij vragen u wel om op uw locatie een plan van aanpak 
te hebben dat overlegd kan worden bij een eventuele 
controle. Het plan van aanpak moet voldoen aan de 
vereisten vanuit de geldende protocollen voor uw 
sport en moet gedeeld worden met uw leden, trainers 
en indien van toepassing de exploitant/beheerder. Het 
plan van aanpak geeft weer hoe u het in de praktijk 
heeft geregeld. Dit moet dus met elkaar kloppen. Het 
plan van aanpak is vormvrij en moet vooral voldoen 
aan de vereisten die uw sportbond voorschrijft 
en voldoen aan de protocollen van NOC*NSF. De 
benodigde achtergrondinformatie vindt u via  
www.sportengemeenten.nl. Mocht u hulp nodig 
hebben om te komen tot het plan van aanpak, dan kunt 
u ondersteuning krijgen van Hoeksche Waard Actief. 
Zij zijn bereikbaar via info@hoekschewaardactief.nl of 
telefoonnummer 085-0707347.
Voor de openstelling van uw kantine na 1 juli 
verwijzen wij naar het protocol van Koninklijke Horeca 
Nederland. Dit is te vinden via www.khn.nl. 

Huur binnensport en buitensport 
Buitenport 
Eerder besloten wij om voor de buitensport geen huur 
in rekening te brengen voor de periode dat er geen 
gebruik gemaakt kan worden van accommodatie. 

Dit geldt voor de buitensportverenigingen die 
rechtstreeks huren van de gemeente. Voor de 
buitensportverenigingen met een volledig eigen 
accommodatie of die een onderhoudsbijdrage 
ontvangen van de gemeente is er inmiddels ook een 
regeling in de maak. Die regeling is aangekondigd 
door het Rijk en houdt in dat die verenigingen, onder 
bepaalde voorwaarden, compensatie gaan ontvangen. 
Meer informatie moet daar nog over volgen.

Binnensport 
De meeste binnensportaccommodaties in de Hoeksche 
Waard worden (privaatrechtelijk) door de gemeente 
verhuurd aan exploitanten/beheerders, die het weer 
verhuren aan verenigingen en overige huurders. Wij 
hebben dus veelal geen rechtstreekse invloed hierop. 
Voor de binnensport geldt dat wij nog in afwachting 
zijn van de uitwerking van de aangekondigde 
compensatiemaatregel van het Rijk. Aangekondigd is 
dat gemeenten voor een deel gecompenseerd worden 
voor gemiste huurinkomsten. Wij wachten af hoe deze 

regeling er uit gaat zien en dan zullen wij ons best 
doen om de opbrengst hiervan ten voordele van de 
betreffende verenigingen te laten vallen. De intentie 
van het Rijk is de regelingen deze zomer gepubliceerd 
te hebben. Wij verwachten in september u over de 
uitwerking te kunnen informeren. 
Meer informatie over de regelingen van het Rijk die in 
ontwikkeling zijn is te vinden via het coronadossier op 
www.sportengemeenten.nl. 

Noodfonds
Er komt een noodfonds voor ondernemers, 
verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk die 
in acute financiële nood zitten. Heeft uw vereniging 

Vervolg
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Cybersecurity in coronatijd
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Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard nodigen u uit om in 
gesprek te gaan over de gevolgen van de coronacrisis.
 
Tijdens 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: 16.00 - 17.00 uur.
Waar: Achter uw laptop. 
Voor wie:  Ondernemend Hoeksche Waard.

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

Chris
tian Boertje

Bram van Hemmen



rode cijfers of dreigt u hier op zeer korte termijn 
in terecht te komen? Neem dan contact op met de 
gemeente, mogelijk komt u in aanmerking voor een 
lening. Meer informatie over het noodfonds vindt u 
op www.gemeentehw.nl / Informatie coronacrisis / 
Informatie verenigingen.

Stand van zaken subsidies

Deze week worden organisaties en instellingen 
die van ons een incidentele en/of structurele 
subsidie van de gemeente ontvangen (of ontvangen 
hebben) geïnformeerd over de stand van zaken. 
Dit is nodig omdat we op dit moment middenin het 
harmonisatieproces van de subsidies zitten. Daarnaast 
zijn er ook maatregelen getroffen op subsidiegebied 
vanwege de coronacrisis. Wij zetten het hieronder 
voor u op een rij. 

Project- en incidentele subsidies 2020 tot 
€ 1.000 worden niet teruggevorderd
Op maandag 23 maart 2020 kondigde het RIVM 
onder andere aan dat bijeenkomsten tot maandag 
1 juni verboden waren. Gemeente Hoeksche 
Waard volgde deze maatregel op. Dit betekende 
dat tot maandag 1 juni alle bijeenkomsten in de 
Hoeksche Waard niet doorgingen. Wij hebben 
daarom besloten de toegekende project- en 
incidentele subsidies tot € 1.000,- voor activiteiten/
evenementen vanaf maandag 23 maart tot het einde 
van de coronamaatregelen niet terug te vorderen (de 
precieze einddatum is nog niet bekend). 

Project- en incidentele subsidies 2020 van 
meer dan € 1.000 worden vastgesteld in 
overleg
Gaat het om een subsidie van € 1.000,- of meer? Dan 
krijgt u een brief van ons. Wij vragen u in dat geval 
om de ontvangen subsidiegelden te verantwoorden. 
Dat betekent dat u ons facturen overlegt van de 
gemaakte kosten (bijvoorbeeld promotiekosten) voor 
de activiteit/het evenement. Het niet bestede deel van 
de subsidie betaalt u aan ons terug.

De termijn voor het vaststellen van de 
subsidies 2019 is verlengd
Wij hebben diverse signalen ontvangen dat het 
door de coronamaatregelen voor organisaties 
niet mogelijk was om de subsidievaststelling 2019 
voor vrijdag 1 mei in te dienen. De reden is dat de 
ledenvergaderingen waarin de jaarcijfers worden 
vastgesteld niet kunnen worden gehouden in verband 
met de coronamaatregelen. Daarom is besloten om de 
termijn voor de subsidievaststelling 2019 naar dinsdag 
1 september te verplaatsen.

Vaststelling structurele subsidies 2020 en 
eventuele terugvordering 
Bij de vaststelling van de structurele subsidie wordt 
geen subsidie teruggevorderd of lager vastgesteld als:
• de activiteiten/evenementen niet of niet 

geheel hebben kunnen plaatsvinden door de 
coronamaatregelen;

• de uitgaven wel zijn gedaan of niet konden 
worden teruggedraaid door aangegane eerdere 
verplichtingen;

• de subsidieaanvrager al op een andere manier 
een vergoeding heeft ontvangen via een 
Rijksregeling of een lokale regeling in relatie met de 
coronamaatregelen.

Structurele subsidies 2021 kunt u 
aanvragen van woensdag 15 juli tot 
donderdag 1 oktober 2020
Aanvragen die na deze datum worden ingediend 
worden niet in behandeling genomen.
Heeft u een subsidieaanvraag ingediend? Dan 

ontvangt u uiterlijk donderdag 31 december een 
besluit waarin is vermeld of u een subsidie voor 2021 
krijgt toegekend.

Aanvragen incidentele subsidies 2021 kunt 
u indienen tot 8 weken voor de activiteit/
het evenement
Het is belangrijk om te weten of er een 
vergunningaanvraag of melding van toepassing is 
op de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt. Kijk 
voor meer informatie op www.gemeentehw.nl > 
Evenement organiseren, melding of vergunning.

Heeft u vragen over subsidieaanvragen 
vanuit de Lokale Impuls of het 
Innovatiebudget?
Voor overleg over het aanvragen van subsidies 
vanuit de Lokale Impuls of het Innovatiebudget 
kunt u contact opnemen met respectievelijk Heleen 
Langerak (team Opvoeden & Opgroeien) of Maria 
Remmers (team Gezondheid & Informele Zorg). U 
kunt hen bereiken op werkdagen via het algemene 
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 47.

Het is mogelijk om een meerjarige subsidie 
aan te vragen
De Algemene Subsidieverordening gemeente 
Hoeksche Waard 2020 biedt de mogelijkheid om een 
meerjarige structurele subsidie aan te vragen voor een 
periode van maximaal vier jaar. 

NB: Uitzondering hierop zijn de aanvragen voor 
structurele subsidies voor sport, landbouw, economie, 
recreatie en toerisme, subsidies voor de EHBO, Scouting, 
Zonnebloem en Oranjeverenigingen. 
Deze uitvoeringsregels zijn nog niet geharmoniseerd. 
Daarom kunnen deze subsidieaanvragers alleen 
subsidie aanvragen voor 2021. Vanaf 2022 is het ook 
voor hen mogelijk meerjarige subsidies aan te vragen.

Aanvraagformulieren voor subsidies 2021 
staan vanaf 15 juli op de website
Ga hiervoor naar www.gemeentehw.nl en kijk onder 
Direct regelen & Informatie > Belastingen & Subsidies. 

Heeft u nog vragen?
Bel of mail gerust met team Participatie & 
Leefbaarheid. Zij zijn bereikbaar op werkdagen via het 
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 47 of e-mail 
subsidie@gemeentehw.nl.

Tips voor ouders in 
zomertijd 
Ook voor de zomerperiode is informatie speciaal voor 
ouders verzameld op 1 website, hoekschewaard.
alsvillage.nl/ouders. U vindt er tips en ideeën voor 
allerlei (lokale) activiteiten voor kinderen en jongeren. 

Neem regelmatig een kijkje op de site en laat je 
inspireren. 

Naast activiteiten staat op de site ook informatie 
rondom corona. Tips om elkaar als ouders even een 
hart onder de riem te steken en een overzicht van 
professionals aan wie je advies kunt vragen. 

Heb je zelf nog tips of ideeën? 
Mail dan naar hoekschewaard@alsvillage.nl. Zo 
houden we samen de site actueel en interessant voor 
ouders in de Hoeksche Waard. We wensen je een fijne 
zomervakantie, die ook thuis onvergetelijk zal zijn.

Hoe kunnen we 
(jonge) mantelzorgers 
ondersteunen?
Zorgwethouder Joanne Blaak bezocht woensdag 
24 juni de zussen Den Hollander uit Oud-Beijerland 
om met hen te praten over hun ervaringen als jonge 
mantelzorgers. De 3 zussen, Mara, Tessa en Lisa, 
wilden graag hun verhaal vertellen. Over hoe lastig het 
soms is om een jonger zusje te hebben die lief is maar 
ook altijd ‘aanstaat’, barst van de vaak onhaalbare 
ideeën, je kamer soms overhoophaalt en veel aandacht 
vraagt van jou en je ouders. En dat was nou precies 
waar wethouder Blaak naar op zoek was en is.

“We weten dat mantelzorgers het vaak zwaar hebben 
en zeker in coronatijd als school of hulp van anderen 
wegvalt. Zoals de vaste oppas van de familie, die 
helaas zelf ziek werd. De zorg kost tijd, energie en veel 
geduld, of je nu jong of oud bent. Het is belangrijk om 
de verhalen uit de praktijk te horen, hoe het echt is.”

Hoe kunnen we mantelzorgers het beste 
ondersteunen? 
Gemeente Hoeksche Waard gaat een nieuwe ‘agenda’ 
maken met speerpunten hoe mantelzorgers het beste 
ontlast of ondersteund kunnen worden. Daarvoor is 
het belangrijk om met mantelzorgers zelf in gesprek 
te gaan.

Oproep aan mantelzorgers
Wethouder Blaak doet dan ook een oproep aan 
mantelzorgers om contact op te nemen met de 
gemeente. We willen graag van mensen met 
praktijkervaring horen hoe zij het beste ondersteund 
kunnen en willen worden. Wilt u hierover meedenken 
of heeft u een tip? Laat het ons weten! Bel 14 0186 | 
088 - 647 36 47 of mail naar info@gemeentehw.nl

V E R V O L G

Kijk dan op:

Ben je op zoek naar inspiratie voor 
leuke beweeg- en recreatietips?

Lijkt het je fijn om een praatje met een 
andere ouder te maken, of misschien 

liever met een hulpverlener?

Wil jij weten hoe je deze 
zomervakantie onvergetelijk maakt 

zonder weg te gaan?

Wil je weten wat de coronamaatregelen 
voor jouw gezin betekenen?

Tips voor ouders in zomertijd

Er staat weer een 
nieuwe vacature op 
werkenbijdehw.nl!

•  Strategisch Adviseur  
Team Strategie (36 uur)



Nieuw fietspad op Zalmpad 
in Oud-Beijerland
Op het Zalmpad in Oud-Beijerland is de afgelopen 
weken een nieuw fietspad in gebruik genomen. Het 
wandelpad onderdijks aan de waterzijde is verwijderd 
en verplaatst naar wat voorheen het naastgelegen 
fietspad was. Door op de dijk een nieuw fietspad 
aan te leggen tussen de Oostkade en de Bosschedijk 
ontstaat een betere scheiding tussen het doorgaande 
fietsverkeer (bovendijks) en het wandelpad (onderdijks).
Het is al jaren een wens van gebruikers om een betere 
scheiding te maken tussen wandelaars, waaronder 
velen voor het uitlaten van honden, en het doorgaande 
fietsverkeer. Dat de uitvoering van de werkzaamheden 
nu pas is tot stand is gekomen, komt door het verkrijgen 
van de benodigde vergunningen en omdat aan 
deze eerste waterkering alleen in het seizoen vanaf 
woensdag 1 april tot donderdag 1 oktober gewerkt 
mag worden.

Pas op! Nepfacturen 
gemeentegids
Ontvangt u (w bedrijf) een factuur voor adverteren in 
de gemeentegids? Kijk dan goed wie de afzender is. De 
gemeentegids van gemeente Hoeksche Waard wordt 
uitgegeven door Akse Media B.V. Krijgt u dus een 
factuur van een andere organisatie, dan klopt dit niet. 
Neem bij twijfel contact op met Akse Media B.V. via 
telefoonnummer 0223 - 66 88 77 of bel de gemeente 
via telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 47. De 
gemeentegids verschijnt door de coronacrisis iets later 
dan gepland, namelijk in september.

Maandag start fase 2 groot 
onderhoud Stougjesdijk – 
Beneden Oostdijk  
Oud-Beijerland

Gemeente Hoeksche Waard is maandag 22 juni gestart 
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. 
Maandag 6 juli gaat fase 2 van start: de reconstructie 
van de bocht Koninginneweg/Beneden Oostdijk tot de 
uitrit van het BP tankstation.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd 
van 6 tot en met 10 juli:
• Fase 2a: reconstructie bocht Koninginneweg - 

Beneden Oostdijk (maandag 6 tot en met donderdag 
9 juli);

• Fase 2b: aanbrengen asfalt in bocht Koninginneweg 
– Beneden Oostdijk tot aan uitrit BP tankstation 
(vrijdag 10 juli). In deze fase wordt de weg volledig 
afgesloten. Bewoners van de huizen langs deze 
route kunnen wel bij hun woning komen.

Meer informatie 
U vindt meer informatie over het groot onderhoud op 
www.gemeentehw.nl / Actueel / Werk in uitvoering. 

Expeditie Haringvliet gaat 
weer van start!
Een dagje ontspannen op stap met het gezin of samen 
de rust opzoeken? Het kan deze zomer met Expeditie 

Haringvliet. Van 1 juli tot 6 september zijn er weer 
vaarverbindingen voor fietsers en wandelaars tussen 
Hellevoetsluis, Middelharnis, Nieuwendijk, Stad aan 
’t Haringvliet, Tiengemeten en Stellendam. Mede als 
gevolg van de coronacrisis is er dit jaar een aangepast 
aanbod. Er zijn alleen directe verbindingen tussen de 
dorpen en naar Tiengemeten beschikbaar.

Aan boord
Aan boord van de Heicondias of de Linquenda II is 
het vanaf het water genieten van al het moois wat 
het Haringvliet te bieden heeft. Spot bijvoorbeeld 
een lepelaar tijdens de vaart en geniet van de 
koelte op het water. Op de schepen wordt er naast 
een vaarverbinding, een persoonlijke benadering 
aangeboden. De fiets kan mee, maar op de 
bestemmingen kan men ook een fiets huren.
Let op: Vanwege de coronamaatregelen is reserveren 
verplicht. Aan boord wordt rekening gehouden met 
de RIVM-richtlijnen, er wordt 1,5 meter afstand 
gehouden.

Dagje uit
Naast de ultieme vaar- en natuurbeleving, wordt 
toeristen en inwoners van de omliggende gemeenten 
een dagje uit aangeboden. Een dagje shoppen en 
terrasjes pakken in Hellevoetsluis, vanaf de boot met 
een treintje naar het mooie centrum van Middelharnis 
en Sommelsdijk of de rust vinden op Tiengemeten. 
Voor kinderen is er een grote natuurspeelplaats en 
voor de allerkleinsten een Ukkie-eiland. Ook is het 
mogelijk om het leefgebied van de bever onder 
begeleiding van een boswachter te bekijken en in 
Stellendam is het mogelijk om zeehondenopvang 
A Seal te bezoeken. Kortom voor ieder wat wils!

Expeditie Haringvliet
De vaarverbinding naar en over het Haringvliet 
is in 2016 ontstaan als activiteit van het 
Droomfondsproject Haringvliet met financiële steun 
van de Nationale Postcode Loterij en provincie Zuid-
Holland. Sinds 2018 ligt de organisatie en steun van 
de Haringvliet Expeditie in handen van de omliggende 
gemeenten (Hellevoetsluis, Goeree-Overflakkee, 
Hoeksche Waard en Moerdijk) en provincie Zuid-
Holland. Jaarlijks maken duizenden mensen gebruik 
van de recreatieve vaarverbinding.

Informatie en tickets
Kijk voor meer informatie op  
www.expeditieharingvliet.nl. Reserveren van tickets 
kan uitsluitend telefonisch bij de veerdiensten. 
Bel voor beschikbaarheid van de Heicondias met 
06 – 38 35 49 91, voor de Linquenda II belt u 
06 – 46 44 01 13.

Pilot met toezicht  
bij recreatiegebied  
De Oude Tol
De aanwezigheid van de natuurspeeltuin en zwembaai 
zorgen ervoor dat recreatiegebied De Oude Tol in 
Oud-Beijerland erg populair is. De zwembaai is tijdens 
zomerse dagen een fijne plek voor jong en oud. Helaas 
zwemmen bezoekers ook buiten de ballenlijn. Dit is 
vanwege de sterke stroming erg gevaarlijk en daarom 
verboden. Om de zwemfunctie te kunnen behouden 
startte gemeente afgelopen weekend met toezicht. 
Bij mooi weer is een toezichthouder aanwezig om 
vooral het zwemgedrag van bezoekers in goede 
banen te leiden. Op die manier hoopt gemeente een 
zwemverbod te voorkomen.

De afgelopen weken is hard gewerkt om 
de zwemveiligheid bij De Oude Tol te 
verbeteren
De baai is enkele meters landinwaarts uitgegraven en 
de ballenlijn is iets opgeschoven. “Wij hebben er dan 
ook alles aan gedaan zodat bezoekers veilig kunnen 
zwemmen”, aldus wethouder Harry van Waveren.“ Er 
ligt echter ook een grote rol bij de bezoekers zelf. Het is 
en blijft openbaar recreatiegebied waar bezoekers zich 
onder eigen verantwoordelijkheid begeven. We kunnen 
de zwembaai alleen behouden als iedereen zich aan de 
regels houdt. Het gedrag van vaarverkeer en bezoekers 
is dus van enorm belang om dit project tot een succes 
te maken. Want alleen dan maken we kans op de 
officiële status van ‘zwemwaterlocatie’ en blijft deze 
heerlijke plek behouden voor de Hoeksche Waard”.

Bij mooi weer is een beheerder aanwezig 
van 10.00 tot 17.30 uur
Bij dagen met een temperatuur boven de 24 graden 
zorgt Bres Accommodaties voor een toezichthouder. 
Deze is aanwezig van 10.00 tot 20.00 uur en is in 
bezit van een geldig Lifeguard certificaat . Bres 
Accommodaties heeft veel ervaring als het gaat over 
toezicht en beheer, denk aan de werkzaamheden 
die zij verrichten bij het Recreatieoord Binnenmaas. 
Een toezichthouder en beheerder zijn tot donderdag 
1 oktober aanwezig. 

Om overlast voor omwonenden te 
voorkomen, plaatst gemeente half juli 
hekken
Deze hekken komen rondom de natuurspeeltuin, het 
zwemstrand, Paviljoen De Oude Tol, de botenhelling 
van de brandweer en de steiger van het voet- fietsveer. 
Het gebied wordt rond 08.00 uur geopend en om 
20.00 uur gesloten, met uitzondering van het deel 
naar het Paviljoen De Oude Tol.

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

24-06-2020 Het realiseren van een nieuwe beschoeiing, 

Bommelskoussedijk 76 in Klaaswaal.

25-06-2020 Het bouwen van een woning, Kornet 4 in 

Numansdorp.

25-06-2020 Het bouwen van een woning, Paltrokmolen 

Kavel 72a in Numansdorp.

25-06-2020 Het plaatsen van een betonnnen 

keerwand, Zinkweg 241 in Oud-Beijerland.

25-06-2020 Het realiseren van een appartement/studio 

op de zolderverdieping van de woning, 

Dorpsstraat 179 in Zuid-Beijerland.

Vervolg



25-06-2020 Het uitbreiden van de bestaande loods, 

Kreupeleweg 47 in Klaaswaal.

26-06-2020 Het bouwen van een bewaarloods, 

Steenplaats 13 in Strijen.

26-06-2020 Het bouwen van een woning, (bouwadres) 

Koninginneweg 25a in Zuid-Beijerland.

26-06-2020 Het realiseren van een in-/uitrit, Rustburg 

15 in Oud-Beijerland.

27-06-2020 Het slopen van de bestaande schuur en het 

bouwen van een nieuwe schuur, Oosteinde 

1b/c in Heinenoord.

27-06-2020 Het uitbreiden van de bedrijfswoning, 

Handelstraat 7 in Nieuw-Beijerland.

28-06-2020 Het aanbrengen van reclame aan de 

voorgevel, Boterhof 1 in Oud-Beijerland.

28-06-2020 Het plaatsen van een carport, Spuistraat 30 

in Maasdam.

29-06-2020 Het bouwen van een parkeerdek 

met showroom, Industriestraat 2 in 

Numansdorp.

29-06-2020 Het bouwen van een schuurwoning, 

Damgaarde 3 in Nieuw-Beijerland.

29-06-2020 Het realiseren van een nokverhoging, 

Julianastraat 31 in Nieuw-Beijerland.

29-06-2020 Het uitbouwen van de dakkapel, W. 

Vrijlandtstraat 24 in Oud-Beijerland.

29-06-2020 Het verlengen van de fietsenberging 

en aanbrengen van gevelbekleding, 

Sweelinckstraat 37 in Numansdorp.

30-06-2020 Het plaatsen van een berging, Bunche-erf 

10 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 
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

24-06-2020 Het plaatsen van een dakkapel, 

Wolweversweg 45 in Oud-Beijerland.

24-06-2020 Het bouwen van een bedrijfspand, Reedijk 

7o in Heinenoord.

25-06-2020 Het bouwen van 19 woningen biij de 

Watertoren, Waterkers 2/10, Waterlelie 

2/14 en 1/11 en Waterviolier 25 in 

’s-Gravendeel.

25-06-2020 Het bouwen van een zuivelschuur, 

Zwanegatsedijk 1a in Maasdam.

29-06-2020 Het bouwen van een nieuwe woning, 

Kolonel 5 in Numansdorp.

30-06-2020 Het bouwen van een woning, Paltrokmolen 

36 in Numansdorp.

30-06-2020 Het vervangen van de coniferen door 

een nieuwe erfafscheiding, John F. 

Kennedystraat 49 in Heinenoord.

Beslistermijn verlengen

Datum 

 verlenging

Zakelijke inhoud

25-06-2020 Het bouwen van een woning, 

Middelsluissedijk OZ tussen nr. 46 en 48 in 

Numansdorp. De beslistermijn wordt met 

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

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 06-08-2020.

26-06-2020 Aanbouw luifel Foodmate B.V., 

Einsteinstraat 26 in Numansdorp. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De 

nieuwe beslisdatum wordt daardoor 08-

08-2020.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

25-06-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Mookhoek 96 

in Mookhoek.

26-06-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Kalesland 64 

in Heinenoord.

26-06-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Koolmeespad 

22 in Numansdorp.

27-06-2020 Het slopen van de schuur, Oosteinde 1 C in 

Heinenoord.

29-06-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Sluisjesdijk 29 

in Piershil.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

26-06-2020 Exploitatievergunning voor café Rimpels, 

Schenkeldijk 2 in Zuid-Beijerland.

Verleende DHW 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

26-06-2020 Drank- en horecawetvergunning voor café 

Rimpels, Schenkeldijk 2 in Zuid-Beijerland.

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

26-06-2020 Aanwezigheidsvergunning voor 2 

kansspelautomaten voor café Rimpels, 

Schenkeldijk 2 in Zuid-Beijerland.

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
*Rectificatie
• 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. 
Dit moet zijn: aan de Weverseinde 343 in 
Puttershoek.

 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.

• Op woensdag 24 juni is een melding ontvangen in 
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het veranderen van de inrichting aan 
de Laurens Jzn. Costerstraat 13 in Oud-Beijerland. 
De verandering betreft het bijplaatsen van een extra 
zuiveringsstap (nanofiltratie) in een container voor 
de periode van woensdag 1 juli tot en met dinsdag 
1 september. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-20-375269.

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.

Bekendmaking verordening

Op dinsdag 16 juni heeft de raad onderstaande 
verordening vastgesteld:

• Coördinatieverordening Wro Hoeksche Waard 2020.

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

Bekendmaking 
noodverordening
De voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland 
Zuid heeft op dinsdag 30 juni onderstaande 
noodverordening vastgesteld:

• 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 Zuid-
Holland Zuid 1 juli 2020).

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

V E R V O L G



Ontwerpbestemmingsplan 
‘Agrarische bouwstede 
Buitendijk, Zuid-Beijerland’ 
ter inzage

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat hetontwerpbestemmingsplan 
‘Agrarische bouwstede Buitendijk, Zuid-Beijerland’ met 
bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Aanleiding voor dit bestemmingsplan vormt de 
verplaatsing van het agrarisch bedrijf van het 
perceel Koninginneweg 13 naar de Buitendijk in 
Zuid-Beijerland. Deze locatie is mede gekozen om 

tegemoet te komen aan de zienswijzen die zijn 
ingediend op het eerdere ontwerpbestemmingsplan 
voor de verplaatsing van de bouwstede naar de Zuid-
Achterweg. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen 
kunt u met ingang van zaterdag 4 juli tot en met 
vrijdag 14 augustus bekijken op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPBuitendijkZB20-ON01). 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. 

Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:
Raad van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Agrarische bouwstede 
Buitendijk, Zuid-Beijerland’.

Vragen?
Wilt u het bestemmingsplan liever op een servicepunt 
inzien, wilt u een mondeling zienswijze indienen of 
heeft u vragen? Neem dan contact op met Misja Maes 
van team Omgeving via telefoonnummer 14 0186 | 
088 - 647 36 47.

Nieuws uit de gemeenteraad

Raadsvergadering dinsdag 
7 juli over perspectiefnota
Dinsdag 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.

Na enkele maanden van digitaal vergaderen, komt de 
gemeenteraad voor het zomerreces eenmalig fysiek 
bij elkaar. Het is nog niet bekend hoe de raad na het 
zomerreces gaat vergaderen. De vergadering van 7 
dinsdag juli is alleen toegankelijk voor leden van de 
gemeenteraad, de burgemeester, wethouders en de 
ambtelijke ondersteuning.

Als inwoner kunt u de vergadering volgen via  
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Rechtstreekse 
uitzendingen & Geluidsverslagen of via  
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.

De agenda voor deze raadsvergadering
1. Opening en herdenking van de ons in de afgelopen 

periode ontvallen oud-raadsleden;
2. Vaststellen agenda;
3. Mededelingen;
4. Jaarstukken 2019, Zomerrapportage 2020 en 

Perspectiefnota 2021

Algemene beschouwingen (integraal) over de in de 
Perspectiefnota 2021 voorgestelde richting en daarbij 
te betrekken de uitkomsten van de Jaarrekening 2019 
en de Zomerrapportage 2020 
• 15.15 – 17.30 uur Eerste termijn van maximaal 10 

minuten spreektijd per fractie;
• 17.30 – 19.00 uur Schorsing;
• 19.00 – 19.45 uur Reactie college in eerste termijn 

(19.00 - 19.45 uur);
• 19.45 – 21.15 uur Debat over de algemene 

beschouwingen en de reactie van het college
• Tweede termijn, debat met interrupties en indienen 

eventuele moties en amendementen. Maximaal 

5 minuten spreektijd per fractie, interrupties tellen 
niet mee als spreektijd;

• 21.15 – 21.45 uur Schorsing;
• 21.45 – 22.30 uur Reactie college in 2e termijn;
• 22.30 – 22.45 uur Schorsing;

Besluitvorming:
• ontwerpbesluit Jaarstukken 2019 inclusief eventuele 

amendementen, daarna eventuele moties;
• ontwerpbesluit Zomerrapportage 2020 inclusief 

eventuele amendementen, daarna eventuele moties;
• Perspectiefnota 2021 inclusief eventuele 

amendementen en aansluitend ontwerpbesluit, 
Perspectiefnota 2021 inclusief eventuele 
amendementen, daarna eventuele moties.

Bezoekadressen

Kijk op www.gemeentehw.nl

Postadres

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland

 14 0186  |  088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl

 www.gemeentehw.nl

 06 - 10 63 54 21

Klacht of melding over uw omgeving? 

Zo geeft u het door

•  Download de FIXI-app in de Google 

Play Store of de App store.

• Meld het via www.gemeentehw.nl.

• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.

Storingsdienst Openbare Verlichting 

Bel 076 - 581 06 58 of kijk op 

storing.moononline.nl.

Gemeentezaken? 

Maak een afspraak 

op www.gemeentehw.nl

Volg ons ook op

  gemeenteHW

  @gemeenteHW

  @gemeenteHW

Contactgegevens en openingstijden


