
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

Eerste bijeenkomst is 
aanzet voor plan van aanpak 
jongerenparticipatie in de 
Hoeksche Waard

Om jongeren bij ontwikkelingen in de Hoeksche Waard 
te betrekken gaat gemeente Hoeksche Waard een 
plan van aanpak jongerenparticipatie maken. ‘We 
doen dat uiteraard met input van de jongeren. Van 
hen willen we horen over welke onderwerpen zij mee 
willen praten. En vooral ook hoe ze dat willen doen; 
bijeenkomsten, online etc.’, aldus wethouder Paul 
Boogaard. Woensdag 15 juli vindt het eerste gesprek 
plaats. ‘Vanwege de coronamaatregelen kunnen we 
geen grote bijeenkomst organiseren. We hebben 
daarom nu een gesprek met een afvaardiging van 
de leerlingen van de middelbare scholen. Daarnaast 
willen we nog 5 jongeren uitnodigen om hierbij aan 
te sluiten.’ Het uiteindelijke plan van aanpak is gericht 
op het betrekken van zoveel mogelijk jongeren bij de 
ontwikkelingen op het eiland. 

Uitgangspunt jongerenparticipatie
Om jongeren tussen de 12 en 18 jaar beter te 
betrekken bij allerlei ontwikkelingen in de Hoeksche 
Waard wil de gemeente een geschikte vorm 
van jongerenparticipatie vinden. Belangrijkste 
uitgangspunt hierbij is dat de onderwerpen waarover 
en manier waarop jongeren mee willen praten van hen 
zelf moeten komen. 

Bijeenkomst woensdagavond 15 juli
We praten als eerste met een afvaardiging van de 
leerlingen van de Hoeksche Waardse middelbare 

scholen. Dat doen we op woensdagavond 15 juli in het 
gemeentehuis Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6). 
De inloop is vanaf 19.00 uur, de bijeenkomst start om 
19.30 uur.

Wij nodigen 5 jongeren uit om hierbij aan 
te sluiten
“Dus wil je meepraten over hoe jij, en andere jongeren, 
betrokken kunnen worden bij ontwikkelingen op 
het eiland? Meld je dan aan via info@openlimonade.
nl. Je bent van harte welkom.”, aldus wethouder 
Paul Boogaard. Tijdens deze avond zijn, naast de 
wethouder, ook een aantal raadsleden aanwezig. 

Plan van aanpak
De uitkomsten van die avond worden verwerkt in 
een plan van aanpak voor jongerenparticipatie in de 
Hoeksche Waard. Met dit plan van aanpak willen we 
jongeren uit de hele Hoeksche Waard de mogelijkheid 
bieden om hun stem te laten horen aan de gemeente.

Donderdag 16 juli is 
gemeente Hoeksche Waard 
tijdelijk telefonisch niet 
bereikbaar

In verband met een online bijeenkomst voor het 
personeel is gemeente Hoeksche Waard op donderdag 
16 juli van 15.45 tot 16.30 uur telefonisch niet 
bereikbaar. Voor actuele openingstijden kijkt u op 
www.gemeentehw.nl/contact.

Servicepunt Streona weer 
beperkt geopend 
Vanaf maandag 13 juli is ook het servicepunt Streona 
weer beperkt geopend. U kunt daar, alleen op 
afspraak, terecht op maandag van 8.30 tot 12.00 
uur en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur. U kunt 
via telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47 een 
afspraak maken. Is uw afspraak niet dringend? Stel het 
dan nog even uit. Dit alles om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. 

Gemeente Hoeksche 
Waard presenteert eerste 
jaarrekening 
Het college van gemeente Hoeksche Waard 
presenteerde gisteren de eerste jaarrekening van de 
gemeente aan de gemeenteraad. De jaarrekening 
legt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording 
af over 2019, het jaar waarin de basis van de nieuwe 
gemeente is gelegd. Wethouder Piet van Leenen 
(Financiën) is trots op het positieve resultaat van €3,3 
miljoen waarmee het eerste jaar is afgesloten: 

“Het opstarten van een nieuwe gemeente doet een 
fors beroep op de financiën en op de inzet van al 
onze medewerkers. Met de jaarstukken in de hand 
kunnen we zeggen dat we in een jaar tijd de basis 
goed op orde hebben. In dat opzicht zijn we natuurlijk 
ook heel blij dat onze accountant een verklaring van 
getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening 
2019 heeft afgegeven. Ondanks dat de coronacrisis 
voor onzekerheid zorgt, geeft het positieve resultaat 
ook zeker vertrouwen voor de toekomst. Solide 
financieel beleid met lage lasten en een robuuste 
reserve blijft daarbij het uitgangspunt”, aldus Piet van 
Leenen.

Doelstellingen 2020 ondanks corona 
grotendeels op schema
Naast de jaarstukken van 2019, bood het college de 
Zomerrapportage 2020 aan de gemeenteraad aan. 
In de Zomerrapportage wordt beschreven of de 
belangrijkste doelen uit de programmabegroting 2020 
op schema liggen. Ook komen hierin de belangrijkste 
afwijkingen van het huidige begrotingsjaar 2020 - 
en de doorwerking daarvan in volgende jaren - aan 
de orde. Een belangrijke conclusie is dat ruim drie 
kwart van de doelstellingen en activiteiten nog op 
schema lopen, ondanks dat de uitbraak van het 
coronavirus uiteraard een grote impact heeft. Niet 
alleen op onze samenleving en economie, maar ook 
op de financiële positie van de gemeente in 2020. In 
de Zomerrapportage wordt aangegeven op welke 
onderdelen corona effect heeft gehad en wat de 
consequenties zijn voor nu en de komende tijd.

Wensen voor investering in openbare 
ruimte, armoedebestrijding en werk 
Tot slot werd ook de Perspectiefnota 2021 - 2024 
gepresenteerd. In de perspectiefnota zijn alle 
nieuwe beleidswensen in beeld gebracht, met de 
bijbehorende kosten. De keuze voor nieuw beleid 
is aan de gemeenteraad, die hierover gisteren in de 
openbare vergadering discussieerde. De uitkomsten 
van deze discussie zijn bepalend voor de Begroting 
2021 - 2024, waarover de raad in november 2020 
besluit. De grootste nieuwe beleidswensen gaan over 
onderhoud van en investering in de openbare ruimte, 
armoedebestrijding en het investeren op passend 
werk voor iedereen. In totaal gaat het om €2,5 miljoen 
aan structurele nieuwe beleidswensen.

I N F O R M A T I E 10 juli
2020
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Wij presenteren u onze jaarstukken 2019. Op deze pagina ziet u 
in één oogopslag wat wij in hoofdlijnen in 2019 hebben gedaan en 
wat er aan geld is binnengekomen en uitgegeven. Ook vertellen we 
meer over belangrijke thema’s waar we aan hebben gewerkt en de 
komende jaren aan blijven werken.

De gemeenteraad neemt op 7 juli een besluit over de vaststelling 
van de jaarstukken 2019. 

Het college van burgemeester en wethouders

2019
Jaarstukken

Totaal 215,2 miljoen

- Bestuur en ondersteuning 10,0 miljoen

- Veiligheid 9,0 miljoen

- Verkeer, vervoer en openbare ruimte 13,9 miljoen

- Economie 2,0 miljoen

- Onderwijs  5,7 miljoen

- Sport, cultuur en recreatie 16,6 miljoen

- Sociaal domein 61,4 miljoen

- Volksgezondheid en milieu 23,5 miljoen 

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 9,3 miljoen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, 
 VPB en onvoorzien  32,7 miljoen

 Stortingen in reserves  31,1 miljoen

Belangrijke thema’s
2019-2022

De besluitvorming over de jaarstukken 2019 vindt plaats in de 
besluitvormende vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 
7 juli. Ga voor meer info naar www.gemeentehw.nl en klik op
Gemeenteraad.

Resultaat

Inkomsten

Grondverkopen
4,9 miljoen

Dividenden
3,6 miljoen

Huren
2,2 miljoen

Bijdragen vanuit reserves
28,5 miljoen

Overig (waaronder specifi eke
rijksuitkeringen voor bijv. bijstand)

22,3 miljoen

Lokale heffi  ngen
44,5 miljoen

Andere inkomsten
61,5 miljoen

Van het Rijk
112,6 miljoen

Totaal 218,6 miljoen

- Onroerendezaakbelasting 16,1 miljoen

- Afvalstoff enheffi  ng 7,1 miljoen

- Rioolheffi  ng 8,2 miljoen

- Leges  5,5 miljoen

- Precariobelasting 5,2 miljoen

- Lijkbezorgingsrechten 1,4 miljoen

- Hondenbelasting 0,6 miljoen

- Overig 0,4 miljoen

In Hoeksche Waard werken we aan kansen en mogelijkheden voor 

onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

Iedereen doet mee en we kijken naar elkaar om. Een sociale en 

verbonden maatschappij maken we samen. Samen met onze partners 

investeren we in een sterke en sociale infrastructuur. Het aantrekken, 

behouden en versterken van jonge huishoudens vormt de basis van een 

gezonde samenleving.

Inclusieve samenleving  

Om de economische ontwikkeling te stimuleren, wordt de vruchtbare 

samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs verder 

uitgebouwd.  Ruimte voor ondernemerschap en innovatie is hierbij 

het credo.

Economie

Een aantrekkelijk woningaanbod is noodzakelijk om jonge huishoudens 

aan te trekken en te behouden. En ook met de vergrijzing houden we 

rekening. Woonwensen en woningbehoefte staan daarom centraal in 

onze aanpak.

Wonen

De Hoeksche Waard behoort tot de veiligste gebieden van Nederland. 

Dat maakt onze gemeente aantrekkelijk en dat willen we graag zo 

houden. We hebben niet alleen aandacht voor het bestrijden van 

onveiligheid en ondermijning, maar vooral ook voor het versterken 

van het veiligheidsgevoel.

Veiligheid

Een goede bereikbaarheid van en naar het eiland is de drager van 

belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de economie, 

het wonen en de inclusieve samenleving zetten we ons in voor een 

goed bereikbare Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard moet in 

beweging blijven.

Mobiliteit

Onze inzet voor een verdere verduurzaming van de Hoeksche Waard 

richt zich op kansen voor inwoners, maatschappelijke organisaties 

en bedrijfsleven. We geven het goede voorbeeld en stimuleren en 

faciliteren goede initiatieven.

Duurzaamheid

Een goed cultureel klimaat is belangrijk voor alle inwoners. Financieel 

en fysiek toegankelijke kunst en cultuur, laagdrempelig en dichtbij, 

activeert de samenleving, draagt bij aan de sociale samenhang en de 

vitaliteit van het eiland.

Cultuur

Wat zijn de inkomsten en waar 
komen ze vandaan?

Hoe wordt het geld per 
programma uitgegeven?

Uitgaven

Totaal inkomsten  218,6 miljoen 

Totaal uitgaven  215,2 miljoen 

Resultaat  3,3 miljoen 



Doe mee met het 
onderzoek! Meedenken 
over klimaatverandering 
en aanpassen van de 
buitenruimte 
Misschien heeft u het wel gemerkt. We krijgen door 
klimaatverandering vaker te maken met extreem weer: 
drogere zomers, hittegolven en hevige plensbuien. 
Daar kunnen we de buitenruimte op aanpassen. Dit 
heet klimaatadaptatie. En dat doen we graag samen 
met de mensen uit de Hoeksche Waard. Wilt u hierover 
meedenken? Vul dan de online vragenlijst ‘Prettig 
wonen in een veranderend klimaat’ in.

Alle Hoeksche Waarders kunnen meedoen 
Hoe denkt u over de gevolgen van klimaatverandering? 
Merkt u er iets van? Heeft u ideeën over hoe we onze 
buitenruimte leefbaar kunnen houden, ook tijdens 
droogte, hitte of plensbuien? Gemeente Hoeksche 
Waard, waterschap Hollandse Delta en provincie 
Zuid-Holland zijn hier benieuwd naar. Het doel van 
het onderzoek is een beeld te krijgen van wat er leeft 
onder inwoners om vervolgens samen toe te werken 
naar een klimaatbestendige Hoeksche Waard.

Invullen van de vragenlijst kan tot 
5 augustus 
De vragenlijst ‘Prettig wonen in een veranderend 
klimaat’ staat op www.gemeentehw.nl/aanpassen-
aan-klimaatverandering. Het invullen van de 
vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten. En als u de 
vragenlijst invult maakt u kans op 1 van de 5 Nationale 
Tuinbonnen ter waarde van € 100,-. 

Meedenken tijdens het klimaatatelier dit 
najaar
Dit najaar kunt u meedoen aan een klimaatatelier voor 
inwoners over het samen klimaatbestendig maken 
van de Hoeksche Waard. Heeft u hier ideeën bij? Meld 
u dan aan via de vragenlijst, dan houden we u op de 
hoogte.

Klimaatadaptie is onderdeel van het programma 
Duurzaamheid waar de gemeente samen met 
inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en partners aan werkt. Klimaatadaptatie 
is 1 van de 4 hoofdthema’s. De andere thema’s zijn: 
energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit.

Zonnepanelenactie

Alle energie die we gebruiken duurzaam opwekken 
door zon of wind. Dat wil gemeente Hoeksche 
Waard in 2040 bereiken. Dit lijkt nog ver weg, maar 
om het voor elkaar te krijgen moeten we nu al actie 
ondernemen. Ook u kunt meehelpen! 

Gemeente Hoeksche Waard organiseert samen met 
het Regionaal Energieloket verschillende acties om 
dit doel te bereiken. Dit gebeurt in fases. Wanneer uw 
dorp of buurt aan de beurt is, ontvangt u een brief. 

Zonnepanelenactie
Inwoners kunnen voordelig zonnepanelen aanschaffen 
en hiermee zelf energie opwekken. Daarmee wordt 
flink bespaard op uw energierekening. Ook is het 
beter voor het milieu. Inwoners krijgen over deze actie 
in de loop van dit jaar een brief. Deze brieven worden 
op 4 momenten verstuurd (4 fases), op elk moment 
zijn andere dorpen/woonkernen aan de beurt. De 
eerste fase is inmiddels gestart voor inwoners van 
onder andere Strijen, Strijensas en Numansdorp 
(zuidoostelijk deel van de Hoeksche Waard). 

Energiebesparing en verduurzamen 
woning
In een energiezuinig huis woont u prettiger én houdt u 
aan het einde van de maand meer geld over. Daarnaast 
is energiebesparing beter voor het milieu. Samen 
met het Regionaal Energieloket starten we daarom 
met duurzame buurtacties. Hiermee willen wij u 
gericht informeren over de mogelijkheden die er zijn 
om uw eigen woning in logische stappen verder te 
verduurzamen. De mogelijkheden tot verduurzamen 
en energie besparen zijn verschillend per type woning. 
Het Regionaal Energieloket maakt daarom, op ons 
verzoek, van de meest voorkomende woningtypen per 
fase een advies op maat. Onlangs zijn de buurtacties 
gestart in Maasdam, Heinenoord, Westmaas en 
Klaaswaal. 

Meer informatie
Inwoners uit bovengenoemde dorpen kunnen nog 
meedoen met de aankoopacties. Kijk voor deze en 
meer informatie (alvast) op  
www.regionaalenergieloket.nl. 

Inwoners kunnen 
meedenken met 
het programmaplan 
Duurzaamheid van 
gemeente Hoeksche Waard 
Vanaf vrijdag 10 juli is op www.gemeentehw.nl/
programmaplan het concept programmaplan 
Duurzaamheid van gemeente Hoeksche Waard 
gepubliceerd voor inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. Hierin staan doelen 
en inspanningen beschreven om de Hoeksche Waard 
duurzaam en toekomstbestendig te maken. Met 
als overkoepelende ambitie: de Hoeksche Waard 
klimaatneutraal in 2050 en energieneutraal in 2040. 
Het plan is nog niet helemaal af. De oproep aan 
Hoeksche Waarders is om dit duurzaamheidsplan te 
lezen en hierover mee te denken. 

Reageren kan tot 30 augustus via de 
webpagina
Wij willen als gemeente op deze manier het 
duurzaamheidsplan toetsen. Én inwoners de 
gelegenheid geven aanvullingen te doen waar nodig 
en mogelijk. Zo werken we samen aan een duurzame 
Hoeksche Waard, die klaar is voor de toekomst. 

Bewustwording is volgens wethouder Duurzaamheid, 
Huibert Steen, belangrijk. “Het probleem met deze 

langzaam verlopende duurzaamheidscrisis is dat 
wij de gevolgen van de klimaatverandering pas 
opmerken als het bijna te laat is. Zoals bijvoorbeeld 
met de bijen die dreigen te verdwijnen of de 
mislukte aardappeloogsten door extreme droogte en 
aanhoudende hitte. Klimaatverandering gaat iedereen 
aan. En iedereen kan iets doen om de oorzaken 
hiervan aan te pakken, hoe klein die bijdrage ook lijkt. 
Met al die bijdragen bij elkaar komen we samen een 
heel eind. Met het programmaplan Duurzaamheid 
stellen we onszelf doelen, die we samen met onze 
inwoners en partners willen behalen om de Hoeksche 
Waard een duurzame toekomst te geven, ook voor de 
generaties na ons.”

Meedenken kan via verschillende manieren 
via www.gemeentehw.nl/programmaplan
Inwoners kunnen bijdragen aan een duurzamere 
Hoeksche Waard. En zelf het verschil maken door nog 
bewuster om te gaan met de natuur en het milieu. 
Door bewuster te consumeren en niet zomaar iets 
weg te gooien. Door de CO2-uitstoot te verminderen 
en te reizen met elektrisch vervoer en vaker de fiets 
te nemen, de woning te isoleren en te kiezen voor 
groene stroom of zonnepanelen. En door tegels 
te vervangen voor groen. Verduurzamen is nodig 
én het biedt tegelijkertijd ook kansen. Kansen voor 
samenwerking, nieuwe netwerken, vindingrijke 
oplossingen en daarmee ook voor economische groei. 

En nu kunnen inwoners dus ook meedenken met het 
concept programmaplan Duurzaamheid. Dat kan op 
verschillende manieren. Op www.gemeentehw.nl/ 
programmaplan is het voorlopige plan te bekijken. 
Meedenken kan door de vragenlijst op de webpagina 
in te vullen, een reactie achter te laten in het 
opmerkingenveld en door deel te nemen aan een 
online groeps-chat met wethouder Steen over 
aanvullende ideeën op het concept plan.

Het verwerken van de reacties op het plan
Alle binnengekomen reacties worden bekeken door 
ons en indien mogelijk ook verwerkt in het plan. Van 
alle reacties wordt een samenvatting gemaakt die na 
de zomer op de webpagina en onze gemeentelijke 
mediakanalen wordt gedeeld. Wij houden iedereen 
via deze online pagina op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 

Samen bewegen,  
iets voor u?
U bent 70-plus en woont in de Hoeksche Waard? Werkt 
uw lichaam niet echt meer mee, maar wilt u graag zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen?

Doe mee met Samen Bewegen
Samen Bewegen is een programma van 12 gratis 
wekelijkse trainingen. In een kleine groep doet u 
oefeningen, onder leiding van een speciaal opgeleide 
trainer. U gaat op een ontspannen manier aan de slag 
met balans, coördinatie, spierkracht en bewegelijkheid. 
Ook oefent u dagelijkse bewegingen zoals: opstaan, 
bukken, lopen met en zonder hulpmiddelen. Na afloop 
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kunt u gezellig een kopje koffie of thee nemen en een 
gezellig praatje houden met elkaar. 

Vrijblijvende informatiebijeenkomst
U wilt misschien eerst weten waar u ‘ja’ 
tegen zegt. Daarom wordt er vrijblijvend een 
informatiebijeenkomst georganiseerd. Er kan ook 
vervoer geregeld worden om naar trainingen te 
komen, of extra ondersteuning bij de oefeningen.

Meer weten?
Neem dan contact op met fysiotherapeut Emilie de 
Boer via telefoonnummer 06 – 33 36 67 94.

Spreekuur Piet van Leenen 
voor ’s-Gravendeel, 
Maasdam, Puttershoek en 
Harry van Waveren voor 
Heinenoord

Op maandag 
13 juli houdt 
dorpswethouder 
Piet van Leenen 
spreekuur 
voor inwoners 
van Maasdam en 
Puttershoek. U bent van harte 

welkom van 17.00 tot 19.00 uur op het servicepunt in 
Maasdam (Sportlaan 22).

Op woensdag 15 juli houdt dorpswethouder Piet van 
Leenen spreekuur voor inwoners van ’s-Gravendeel . U 
bent van harte welkom van 18.00 tot 19.30 uur op het 
servicepunt ’t Weegje in ’s-Gravendeel (Weegje 1).

Op dinsdag 14 juli houdt 
dorpswethouder Harry van 
Waveren spreekuur voor inwoners 
van Heinenoord. U bent van harte 
welkom van 17.00 tot 18.30 uur 
op het Hof van Assendelft in 
Heinenoord (Hofweg 13).

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.

Evenement organiseren? 
Coronaplan nodig!
Vanaf woensdag 1 juli is het weer mogelijk om 
evenementen te organiseren als er minimaal 1,5 meter 
afstand wordt gehouden. Dient u een aanvraag voor 
een evenementenvergunning in? Dan moet u vanaf 
nu ook een coronaplan toevoegen. Hierin vermeldt u 
onder andere looproutes, extra hygiënemaatregelen 
die u treft om eventuele verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan en hoe u ervoor zorgt 
dat mensen 1,5 meter afstand houden. Uitgebreide 
informatie vindt u op www.gemeentehw.nl /  
Informatie coronavirus / Laatste nieuws. Hier 
kunt u het document ‘Extra indieningseisen voor 
een aanvraag evenementenvergunning vanwege 
coronamaatregelen’ downloaden. U kunt de 
informatie vanzelfsprekend ook vinden op onze 
website bij het digitale product ‘Evenement 
organiseren, melding of vergunning’.

Richtlijnen evenementen na 1 juli 2020
Binnen
•  maximaal 100 personen per ruimte + zitten 

(placering)
•  geen maximum per ruimte als gezondheidscheck 

(triage) + reservering + zitten (placering)
•  locatie met doorstroom, geen maximum + niet 

zitten (rommelmarkt)
•  in horecagelegenheid altijd zitten ongeacht aantal 

personen

Buiten
•  maximaal 250 personen, zitten niet verplicht
•  geen maximum als gezondheidscheck (triage) + 

reservering + zitten (placering)
•  locatie met doorstroom, geen maximum + niet 

zitten
•  buitenterras bij een eet- en drinkgelegenheid of 

buitenterras op evenemententerrein altijd zitten 
ongeacht aantal personen

Vragen?
Heeft u vragen over het aanvragen van een 
evenementenvergunning? Neem dan gerust contact 
op met team Vergunningen APV. U kunt ons elke 
werkdag bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 47. Met 
elkaar kunnen we dan binnen de richtlijnen zoeken 
naar oplossingen om mooie en veilige evenementen 
mogelijk te maken.

Wegwerkzaamheden 
Munnikendijk Westmaas
Van maandag 13 tot en met vrijdag 31 juli (fase 1) 
en van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 
september (fase 2) voert waterschap Hollandse Delta 
groot onderhoud uit aan de Munnikendijk tussen het 
bebouwde kombord van Westmaas en de kruising met 
de Ritselaarsdijk/Oudendijk. De dijk wordt opnieuw 
geasfalteerd, het straatwerk wordt hersteld en de 
bermen worden afgewerkt en opnieuw ingezaaid. 
Ook worden er op het nieuwe asfalt zogenaamde 
rode ‘fietssuggestiestroken’ aangebracht. Tijdens de 
werkzaamheden in juli (fase 1) is het bovengenoemde 
deel van de dijk volledig afgesloten en wordt het 
verkeer omgeleid. Gedurende de tweede fase wordt 
het verkeer over één weghelft geleid. Bewoners 
van het gedeelte van de Munnikendijk waar de 
werkzaamheden plaatsvinden, hebben een brief 
ontvangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door KWS Infra bv uit Zwijndrecht.

Start laatste fase 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 13 juli gaat fase 3 van start: groot onderhoud 
aan de Beneden Oostdijk (tot rotonde 2000). De 
werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 13 
tot en met vrijdag 24 juli.
• Fase 3A: Uitrit BP benzinestation tot Jan van der 

Heijdenstraat (13-07-2020 t/m 24-07-2020) 
Volledige afsluiting op: 13-07, 16-07, avond/nacht 
van 20 op 21-07, 24-07.

• Fase 3B: Jan van der Heijdenstraat t/m rotonde 
2000 (13-07-2020 t/m 24-07-2020) 
Volledig afsluiting: 14-07, 15-07, 17-07, avond/nacht 
van 20 op 21-07, 23-07 en 24-07.

De aannemer wisselt bijna dagelijks tussen de fase 
(het trajectgedeelte) waaraan gewerkt wordt. De 
weg is afgesloten voor verkeer en er worden er 
omleidingsroutes ingesteld. Bestemmingsverkeer 
heeft wel doorgang, behalve de avond/nacht van 
maandag 20 op dinsdag 21 juli. Op deze avond/nacht 
wordt de asfaltdeklaag aangebracht. Bij slecht weer 

(regen) is het niet mogelijk om te asfalteren. Dat 
kan leiden tot aanpassing van deze planning. Meer 
informatie over het groot onderhoud vindt u op  
www.gemeentehw.nl / Actueel / Werk in uitvoering.

Nachtafsluitingen N489 
tussen Achterweg en N217
Op donderdag 16 en vrijdag 17 juli wordt op de 
N489 tussen de Achterweg en de N217 het asfalt 
van de hoofdrijbaan hersteld. Dit gebeurt ’s avonds 
en ’s nachts van 20.00 tot 06.00 uur. Gedurende die 
tijd is dat gedeelte van de weg in beide richtingen 
gesloten. Het verkeer richting de N217 en de A29 
wordt omgeleid. Ook het verkeer in omgekeerde 
richting naar Mijnsheerenland, Westmaas en Klaaswaal 
wordt omgeleid. Kijk voor meer informatie en een 
overzichtskaartje op www.zuid-holland.nl/N489. 

Gevonden voorwerpen

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

Voorwerp Registratie-

nummer

Plaats gevonden

oplader 

elektrische fiets

20277158 ’s-Gravendeel, Kiltunnel

damesfiets 20277875 Oud-Beijerland, Oostdijk 

221

damesfiets 20278908 Strijen, Oranjestraat 32

herenfiets 20278933 Strijen, Oranjestraat 32

herenfiets 20278955 Strijen, Oranjestraat 32

damesfiets 20279025 Strijen, Oranjestraat 30

herenfiets 20279069 Numansdorp, Weth. v.d. 

Veldenweg

telefoon 20278986 Numansdorp, Burg. De 

Zeeuwstraat

airpods 20280001 Oud-Beijerland, Oostdijk

portemonnee 20280356 onbekend

bril/zonnebril 20280850 Oud-Beijerland, 

Boerderijweg

vouwwagen 20281013 Numansdorp, Numansgors

horloge 20281169 Oud-Beijerland, Oude Tol

kentekenplaat 20281467 onbekend

rugzak 20281485 Westmaas, Joh. Kolfstraat
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geldbedrag 20281738 ’s-Gravendeel – Hendrik 

Hamerstraat

herenfiets 20282583 Strijen, Lange Meet 50

damesfiets 20282568 Strijen, Nijverheidsstraat 8

damesfiets 20282521 Oud-Beijerland, Beneden 

Molendijk

damesfiets 20282600 Strijen, Lange Meet 48

damesfiets 20282613 Strijen, Lange Meet 48

damesfiets 20283059 Strijen, Kerkstraat 81

bril/zonnebril 20283834 Mijnsheerenland, Vingerling

bal 20283539 Oud-Beijerland, 

Breughelstraat

kinderfiets 20284296 Strijen, Lange Meet 48

kentekenplaat 20284152 Oud-Beijerland, onbekend

waterpomptang 20284375 Oud-Beijerland,  

W. van Vlietstraat

portemonnee 20284132 Oud-Beijerland,  

Beijerse Hof

damesfiets 20285084 Oud-Beijerland,  

H. Dunantstraat 18

damesfiets 20285072 Puttershoek, Prunuslaan 4

damesfiets 20285143 Puttershoek, Prunuslaan 4

damesfiets 20285350 Strijen, Irenestraat 30

herenfiets 20285320 Strijen, Irenestraat 30

damesfiets 20285217 Strijen, Irenestraat 30

rugzak 20285697 Oud-Beijerland, Frans 

Halsstraat

herenfiets 20286216 Oud-Beijerland, 

Boezemsingel

armband 20285794 Zuid-Beijerland, 

Koninginneweg

damesfiets 20285885 Oud-Beijerland, Nobelstraat

wasmand en 

windscherm

20286209 Klaaswaal, 

Paardebloemstraat

tv 20286372 Oud-Beijerland, Nobelstraat

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.

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

01-07-2020 Het wijzigen van het gebruik, 

Schuringsedijk 1 in Numansdorp.

02-07-2020 Het bouwen van een woning, Damgaarde 5 

in Nieuw-Beijerland.

03-07-2020 Het realiseren van een aanbouw aan de 

woonboerderij, Polderdijk 69 in Maasdam.

03-07-2020 Het realiseren van een serre/aanbouw, 

Numansgors 196 in Numansdorp.

03-07-2020 Het uitvoeren van groot onderhoud, 

Wilhelminastraat 46 in Heinenoord.

03-07-2020 Het vervangen van de handelsreclame, 

Molenstraat 21 in Strijen.

04-07-2020 Het plaatsen van een dakopbouw, Willem 

de Zwijgerstraat 16 in Strijen.

04-07-2020 Het realiseren van een dierenartspraktijk, 

Achterstraat 26 in Nieuw-Beijerland.

05-07-2020 Het inrichten en verbouwen van de 

binnen- en buitenruimte, Reedijk 8a in 

Heinenoord.

05-07-2020 Het plaatsen van een airco unit op 

de zijgevel van de garage, Dokter 

Duyvendakhof 16 in 

Oud-Beijerland.

05-07-2020 Het plaatsen van een beschoeiing, Sectie K 

nummer 579 (kavel 4) in Zuid-Beijerland.

05-07-2020 Het plaatsen van een stacaravan voor 

tijdelijke bewoning, Prins Hendrikstraat 15 

in Oud-Beijerland.

06-07-2020 Het verbouwen van de woning, Voorstraat 

13 in Klaaswaal.

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

01-07-2020 Aanbouw luifel Foodmate B.V., 

Einsteinstraat 26 in Numansdorp.

01-07-2020 Het plaatsen van een hardhouten 

beschoeiing, Paltrokmolen 10 in 

Numansdorp.

01-07-2020 Het uitbreiden van de woning, 

Bommelskoussedijk 1 in Klaaswaal.

02-07-2020 Het wijzigen van de bestemming, Westdijk 

44 in Heinenoord.

02-07-2020 Het kappen van een sierkers, Strijenseweg 

naast 43 in ‘s- Gravendeel.

03-07-2020 Het vergroten van het dakkapel, 

Maasdamsedijk 18 in Puttershoek.

03-07-2020 Het uitbreiden van de bestaande berging, 

Graaf van Egmondstraat 70 in  

Oud-Beijerland.

06-07-2020 Het bouwen van een nieuwe woning en 

het aanleggen van een inrit, Appelgaard 

32 in Nieuw-Beijerland.

06-07-2020 Het bouwen van een woning, 

Ambachtsheerenlaan 4 in Zuid-Beijerland.

06-07-2020 Het vervangen van een deur voor een 

raam, Oudendijk 24 in Goudswaard.

06-07-2020 Het aanleggen van een inrit, Doelweijk 16 

in Nieuw-Beijerland.

06-07-2020 Het veranderen van de gevel, 

Middelsluissedijk OZ 9 in Numansdorp.

07-07-2020 Het plaatsen van een rookkanaal 

aan de zijgevel van de woning van 

Koetsveldlaan,van Koetsveldlaan 11 in 

Westmaas.

07-07-2020 Het wijzigen van de bestemming 

naar wonen en het wijzigen van de 

entreedeuren, Havendam 17a in Oud-

Beijerland.

07-07-2020 Het plaatsen van een berging, Bunche-erf 

10 in Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen

Datum 

 verlenging

Zakelijke inhoud

06-07-2020 Het plaatsen van een schuur, Buitendijk 10 

in Strijensas. De beslistermijn wordt met 

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

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 02-09-2020.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

02-07-2020 Het verwijderen en afvoeren 

van asbesthoudende materialen, 

Wilhelminastraat 46 in Heinenoord.

V E R V O L G



03-07-2020 Complex 251 Piershil - Koningin 

Julianastraat 3, 7, 20, 22, 24, 42 en 44 in 

Piershil.

03-07-2020 Het verwijderen en afvoeren 

van asbesthoudende materialen, 

Margrietstraat 17 en Irenestraat 7-9 in 

Piershil.

03-07-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Martin Luther 

Kingstraat 56 in Heinenoord.

06-07-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Oud 

Bonaventurasedijk 108 in Strijen.

07-07-2020 Het slopen van een oude aanbouw aan de 

achtergevel, Kerkstraat 6 in Strijen.

Uitschrijving personen

Het college van B&W maakt bekend, dat na onderzoek 
is gebleken dat onderstaande persoon niet meer 
wonen op het adres waar zij in de basisregistratie 
personen staan ingeschreven. Het college heeft 
besloten deze persoon 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 A.A. Vogelaar (Oud-Beijerland), 

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. 

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.

Vastgestelde regels

Het college van B&W heeft op dinsdag 7 juli 
onderstaande nadere regels vastgesteld:

• Nadere regels noodsteun aan ondernemers en 
verenigingen vanwege de coronacrisis.

Bovengenoemde nadere regels zijn te raadplegen via 
de website www.gemeentehw.nl. Op  
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Bekendmaking

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij heeft besloten:

• Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te 
realiseren ter hoogte van 16 in Puttershoek;

• De verkeersbesluiten waarin de 
gehandicaptenparkeerplaatsen op de volgende 
locaties toegekend zijn in te trekken:
• Burgemeester De Vries Broekmanlaan aan de 

achterzijde ter hoogte van nummer 11 in  
Oud-Beijerland;

• Merwedestraat ter hoogte van nummer 25 in 
Maasdam;

• Schaduwrijk ter hoogte van nummer 55 in 
Puttershoek;

• Eendrachtslaan ter hoogte van nummer nr 32 in 
Mijnsheerenland;

• Kortestraat ter hoogte van nummer 2 in 
’s-Gravendeel.

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

Vastgestelde verordening, 
beoordelingscriteria en 
regelement
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op dinsdag 12 mei onderstaande verordening 
vastgesteld, op dinsdag 9 juni onderstaande 
beoordelingscriteria vastgesteld en op 25 juni 2019 
onderstaand regelement vastgesteld:

• Monumentensubsidieverordening Hoeksche Waard 
2020;

• Beoordelingscriteria subsidieaanvraag vergroten 
publieksbereik erfgoed;

• Regelement commissie cultureel erfgoed 2019.

Bovengenoemde verordening, beoordelingscriteria 
en regelement zijn te raadplegen via de website www.
gemeentehw.nl. Op www.officielebekendmakingen.nl 
vindt u de rechtsgeldige publicatie.

Kennisgeving ontwerp-
besluit op aanvraag 
omgevingsvergunning voor 
het brandveilig gebruik 
maken van het pand 
Boezemsingel 7 in  
Oud-Beijerland

Gemeente Hoeksche Waard heeft het ontwerpbesluit 
genomen op de aanvraag met zaaknummer 
Z/20/064448 voor een omgevingsvergunning op 
locatie Boezemsingel 7 in Oud-Beijerland. In het 
ontwerpbesluit wordt de vergunning verleend. Het 
besluit betreft:
• Brandveilig gebruik (vergunning)

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken kunt u op 
verzoek inzien. U kunt hiervoor een email sturen naar 
dick.vanleenen@gemeentehw.nl. De inzageperiode is 
6 weken en start op maandag 13 juli.

Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u mondeling of 
schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. Vermeld daarbij het hierboven 
genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten 
aan het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard, postbus 2003, 3260 EA in Oud-Beijerland. 

Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente 
een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het 
definitieve besluit zullen wij u nader informeren over 
de vervolgprocedure. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit ontwerpbesluit? Neem 
dan contact op via e-mail info@gemeentehw.nl of via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47.

Kennisgeving beschikking, 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, 
Uitgebreide procedure 
(Z-19-354311)
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat zij, in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, heeft 
besloten een omgevingsvergunning aan Kampers 
B.V. niet te verlenen voor de activiteit, het laden en 
lossen van onderdelen uit een kegelschip (inclusief 
eventuele montagewerkzaamheden) vanuit de 
inrichting. Besloten is om voorschriften van de 
omgevingsvergunning d.d. 22 december 2016 te 
wijzigen, door voorschrift 5.1.1. te vervangen voor 
een nieuw voorschrift 1.1.1. De aanvraag voor de 
omgevingsvergunning is ontvangen op 24 mei 2019. 
De aanvraag betreft de inrichting gelegen aan de 
Oosthavenzijde 5 in Puttershoek.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken 
liggen van maandag 13 juli tot en met dinsdag 25 
augustus ter inzage. Wilt u de beschikking op een 
servicepunt inzien? Maak dan een afspraak met een 
medewerker van team Omgeving via telefoonnummer 
14 0186 | 088 – 647 36 47. Bovenstaande informatie 
voor het inzien van stukken kan afwijken in verband 
met de coronamaatregelen.

Beroep instellen
De aanvrager en belanghebbenden, die 
zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de 
ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen 
tegen deze beschikking op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen 
6 weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. 
Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team 
B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).
Het beroepschrift moet zijn voorzien van een 
handtekening en in elk geval bevatten: de naam 
en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep 
is gericht en de gronden van het beroep. Voor de 
behandeling van het beroep wordt door de rechtbank 
een bedrag aan griffierecht geheven.

U kunt digitaal beroep instellen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of 
eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de 
precieze voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de termijn 
voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. 
Het indienen van een beroepschrift houdt de werking 
van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend 
belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan 
een belanghebbende, die een beroepschrift heeft 
ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige 
voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de 
behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan 
griffierecht geheven.
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U kunt kan digitaal een verzoek om voorlopige 
voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de 
website https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/
Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is een 
elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) 
nodig. Op de genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.

Bekendmaking  
Wet milieubeheer
Op maandag 6 juli is door Sando Puinrecycling een 
kennisgeving ingediend, ingevolge artikel 4.1 van het 
‘Besluit mobiel bouw- en sloopafval’ voor het plaatsen 
van een mobiele puinbreker aan de Middelsluissedijk 
Westzijde 28 in Numansdorp. De werkzaamheden 
vinden plaats in de periode van maandag 20 juli tot 

en met maandag 19 oktober, gedurende maximaal 1 
werkdag in deze periode van 07.00 uur tot 19.00 uur.

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.

Nieuws uit de gemeenteraad

Raadsvergadering dinsdag 
14 juli
Dinsdag 14 juli om 19.30 uur vindt er een digitale 
raadsvergadering plaats. U kunt deze vergadering 
volgen via www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / 
Rechtstreekse uitzendingen & Geluidsverslagen of via 
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.

De stukken voor deze vergadering vindt u op  
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Agenda’s en 
vergaderstukken / 14 juli 2020.

De agenda voor deze raadsvergadering
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht burgers
4. Vaststellen besluitenlijst 16 juni en 7 juli
5. Lijst ingekomen stukken 5 juni t/m 2 juli
6. Lijst raadsinformatiebrieven 5 juni t/m 2 juli
7. Vragenhalfuur raadsleden

Hamerstukken
8. Verantwoording fractievergoedingen 2019
9. Bestemmingsplan Dorpsgaard Nieuw-Beijerland
10. Bestemmingsplan Raadhuispark Mijnsheerenland
11. Toekomstvisie buitendienst
12. Uitvoeringsprogramma vitale arbeidsmarkt
13. Duurzaamheidsprijs
14. Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

Ombudscommissie
15. Aanbesteding raamovereenkomst inhuur met één 

opdrachtnemer
Bespreekstukken
16. Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
17. Reactie op het voorlopig concept- Regionale 

Energie Strategie (RES)
18. Regiodeal

Inspreekrecht
U kunt op 3 hierna genoemde manieren inspreken over 
agendapunten die niet eerder in een beeldvormende 
bijeenkomst of oordeelsvormende vergadering aan de 
orde waren. U kunt ook inspreken over zaken die niet 
op deze agenda staan.

1. Uw inspraakreactie uiterlijk dinsdag 14 juli om 
12.00 uur mailen naar griffe@gemeentehw.nl. 
Vermeld daarbij uw naam en het agendapunt;

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 dinsdag 14 juli 12.00 
door via het melden 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 
geluidverbinding. Ook moet u Microsfot Teams 
downlaoden. Kiest u voor deze optie? Neem dan 
uiterlijk maandag 13 juli om 12.00 uur contact op 
met raadsadviseur communicatie Frits Slootmans 
via frits.slootmans@gemeentehw.nl. U kunt met 
hem de noodzakelijke verbinding afstemmen.

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

V E R V O L G

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


