
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.

Vanaf woensdag 15 
juli geldt een nieuwe 
noodverordening

Deze noodverordening vervangt de versie van 
woensdag 1 juli en heeft een aantal kleine aan
passingen, zoals de regels rondom zingen en de 
bezoekers regeling rondom verzorg en verpleeg
tehuizen. De belangrijkste regel is en blijft: houd 
afstand voor elkaar. Je vindt hier ook de belangrijke 
andere regels.

Basisregels
•  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 het 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 nietmedisch 

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 nietmedisch 
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. Lees de uitgebreide toelichting op 
de website van de Rijksoverheid.

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 rijinstructeurs);
•  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 kunt u terecht op de website 
van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl. De 
noodverordening kunt u lezen op de website van de 
veiligheidsregio ZuidHolland Zuid: www.zhzveilig.nl / 
algemeen / noodverordening.

Maak ’t samen waar(d)!

De afgelopen maanden zijn voor veel winkeliers, 
horecaondernemers, recreatie en toerisme
ondernemers, streekproducenten en (culturele) 
instellingen heel moeilijk geweest. En nog is het zwaar; 
bezoeken en daarmee omzetten zijn de afgelopen 
maanden drastisch gekelderd en krabbelen nu 
moeizaam op. 

Gemeente Hoeksche Waard maakt zich zorgen over 
de effecten van de coronacrisis op de economische 
ontwikkeling en daarmee de vitaliteit van het 
gebied. Daarom heeft de gemeente een actieplan 
Economische gevolgen coronacrisis opgesteld.

1 van de acties uit dit plan is een 
gezamenlijke ‘koop lokaal actie’
Met deze actie willen we ondernemers gericht op 
winkelen, horeca, streekproducten, (water)recreatie 
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& toerisme, kunst, cultuur, historie en erfgoed 
ondersteunen door hun producten en diensten nog 
beter zichtbaar te maken bij de inwoners van de 
Hoeksche Waard én de regio. Dat doen we via Beleef 
Hoeksche Waard (website, Facebook en Instagram). 

Maak ’t samen waar(d)
Onder het motto ‘Maak ‘t samen waar(d)’ vragen we 
de inwoners van de Hoeksche Waard en de regio om 
Hoeksche ondernemers en instellingen te steunen, 
lokaal te kopen en activiteiten te ondernemen. Volg 
Beleef Hoeksche Waard en zie wat voor leuke winkels, 
horeca, recreatieplekken et cetera de Hoeksche 
Waard te bieden heeft! Er komen ook leuke acties en 
arrangementen aan dus nog meer reden om Beleef 
Hoeksche Waard te volgen. 

Doe mee! 
Ben je inwoner, koop dan zoveel mogelijk lokaal en 
volg de Facebookpagina Hoeksche Waard of Instagram 
Beleef Hoeksche Waard. Wil je  een ondernemer 
in het zonnetje zetten? Of ben je een ondernemer 
en wil je meer weten of heb je een idee voor een 
samenwerking? Neem dan contact op met Wendy 
Hofman, kwartiermaker Gebiedsmarketing via 
wendy.hofman@gemeentehw.nl.

Ondernemers geven 
gemeente voldoende voor 
dienstverlening
Genoeg kansen voor de doorontwikkeling van het 
ondernemersloket 

Dit is één van de uitkomsten van de Ondernemers
peiling Hoeksche Waard. Gemeente Hoeksche 
Waard werkt aan een optimaal ondernemersklimaat. 
Eén van de ambities daarvoor is een eigentijds, 
efficiënte en betrouwbare informatievoorziening aan 
ondernemers. Met de ondernemerspeiling zijn de 
mening en de ervaringen van ondernemers in kaart 
gebracht. In totaal vulden van de 8.000 uitgenodigde 
ondernemers 648 de enquête in. Hiermee is sprake 
van een representatief onderzoek.  De gemeente 
gaat samen met de ondernemers aan de slag met 
verbetervoorstellen.

Op het gebied van contact met de gemeente, de 
bedrijfsomgeving en ondernemersklimaat scoort 
de gemeente een voldoende. De respondenten zijn 
van mening dat onder andere de samenwerking met 
ondernemers, het vergunningverleningsproces en de 
communicatie beter kunnen. De overall beoordeling 
van de gemeentelijke dienstverlening (cijfer 6,5) vindt 
wethouder Paul Boogaard positief. “Zeker gezien 
de fase waarin we als organisatie zitten”, aldus de 
wethouder. “Het is nog relatief kort na de herindeling 
begin 2019. Tegelijkertijd liggen er genoeg kansen om 
onze dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. 
Deze nulmeting laat zien waar ondernemers tevreden 
over zijn, waar zij verbeterpunten zien en ook wat de 
wensen zijn van de ondernemers voor de inrichting van 
het ondernemersloket. De impact van de coronacrisis 
op de economie zorgt voor nog meer urgentie om 
hiermee aan de slag te gaan. ” 

Uit de Ondernemerspeiling en gesprekken met een 
klankbordgroep bestaande uit ondernemers blijkt 
verder dat ondernemers een actieve rol van de 
gemeente verwachten. Daarbij vinden zij het belangrijk 
dat de gemeente ondernemers helpt en inspireert 
waarbij regelgeving en procedures zo laagdrempelig 
mogelijk worden gehouden. Heldere en toegankelijke 
informatievoorziening is volgens hen van belang. 
Men verwacht doeltreffendheid waarmee vragen en 
lastige procedures sneller, eenvoudiger, directer en 
duidelijker kunnen worden beantwoord en verholpen. 
De ondernemers verwachten ook dat er proactief 
wordt meegedacht in mogelijkheden en oplossingen.

Concrete thema’s die door de ondernemers naar voren 
zijn gebracht zijn en waar de gemeente mee aan de 
slag gaat:

1. Dienstverlening: bereikbaarheid op orde
We brengen de bereikbaarheid en organisatie van het 
ondernemersloket op orde. We bieden bereikbaarheid 
dichtbij, zowel digitaal als persoonlijk.

2. Heldere informatievoorziening door 
het verbeteren van de website van het 
ondernemersloket
De website wordt ingericht op basis van de vragen en 
ideeën van ondernemers (doelgroepgericht, focus op 
gemeentelijke informatie). Ondernemers kunnen hun 
antwoorden vinden op hun gemeentelijke vragen en 
hebben daarbij geen extra hulp nodig. 

3. Vernieuwing en innovatie door 
samenwerking
Voor de langere termijn wordt bekeken of het 
mogelijk is een gezamenlijke online  portal (digitaal 
ondernemershuis) te realiseren voor ondernemers
(organisaties), gemeente en overige externe partners. 
Doel is meer met elkaar in contact te staan en 
samenwerking tussen ondernemers, ondernemers
verenigingen en ondernemers organisaties en overige 
externe partijen te bevorderen. 

Waar kunt u de resultaten vinden?
Onafhankelijk onderzoeks en adviesbureau Het PON 
voerde de peiling uit. De resultaten zijn te vinden op 
www.gemeentehw.nl/ondernemen.

Eerste inzicht in de 
gevolgen van de corona
crisis voor verenigingen en 
stichtingen 

Voor veel lokale verenigingen en stichtingen op het 
gebied van bijvoorbeeld sport en cultuur zijn de 
gevolgen van de coronacrisis groot. Zo verliezen zij 
leden door de verplichte sluiting en lopen inkomsten 
uit onder andere horeca en sponsoring mis. Om inzicht 
te krijgen in  de gevolgen tot nu toe  is in opdracht 
van gemeente Hoeksche Waard in de maand juni aan 
verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk 
gevraagd een enquête in te vullen. 173 verenigingen 
en stichtingen deden dit; 41% van de respondenten 
vertegenwoordigt een sportvereniging of stichting, 
25% een culturele vereniging of stichting en 34% een 
overige vereniging of stichting. De resultaten zijn 
samengevat in het rapport ‘Impact van de coronacrisis 
op verenigingen en stichtingen in de Hoeksche Waard‘ 
en kunt u bekijken via https://www.gemeentehw.nl/
informatiecoronavirus/.

Het onderzoek geeft een eerste inzicht in de situatie 
van de lokale verenigingen en stichtingen in Hoeksche 
Waard. Welke verenigingen/stichtingen zitten al in 
de problemen of verwachten op (korte) termijn in de 
problemen te komen? Waar hebben zij op dit moment 
behoefte aan om overeind te blijven in deze tijd? De 
resultaten van deze meting dienen als input om te 
kijken waarmee de gemeente het verenigingsleven 
eventueel kan ondersteunen op de korte en langere 
termijn. 

Resultaten
70% van de respondenten geeft aan dat de gevolgen 
van de coronacrisis voor hun vereniging (zeer) groot 

is. Voor 15% zijn deze gevolgen matig en 5% geeft 
aan dat de crisis niet of nauwelijks gevolgen voor hen 
heeft. Wat betreft de financiële gevolgen schat 20% 
van de respondenten de totale financiële schade van 
hun vereniging tot 1 juni 2020 op een bedrag van 
€1.000 of minder. 28% schat deze schade op een 
bedrag tussen de €1.000 en €5.000. Voor 14% loopt 
de financiële schade op tot bedragen van €10.000 en 
meer. Op de vraag wanneer een vereniging/stichting 
in de financiële problemen denkt te komen, gaf 7% 
van de respondenten aan dat hun vereniging/stichting 
op dit moment al in de financiële problemen zit. 
Het grootste deel van de verenigingen/stichtingen 
komt pas over meer dan 1 maand in de problemen 
of krijgt hier naar eigen schatting helemaal niet 
mee te maken. 22% geeft aan niet in de financiële 
problemen te komen. Van de 173 respondenten 
gaven 27 verenigingen/stichtingen aan landelijke 
steunmaatregelen te hebben aangevraagd. Het 
merendeel heeft deze inmiddels ontvangen. 23 
verenigingen/stichtingen geven aan een beroep te 
hebben gedaan op lokale steunmaatregelen. De 
groep die hiervoor in aanmerking komt is aanmerkelijk 
kleiner omdat deze alleen worden toegekend als de 
landelijke steunmaatregelen tekort schieten. 

Verenigingen en stichtingen uit de Hoeksche Waard 
die in de problemen zitten, kunnen met de gemeente 
in overleg of zij een beroep kunnen doen op nood
steun. Ook zijn er vouchers beschikbaar voor huur
bemiddeling en financieel advies. Vertegenwoordigers 
van verenigingen en stichtingen kunnen hiervoor een 
mail sturen naar ondernemen@gemeentehw.nl met 
het verzoek contact op te nemen over noodsteun/
vouchers. 

Oproep enquête ‘It takes a 
village to raise a child’
Het programma It takes a village to raise a child  zet 
zich in om kinderen in de Hoeksche Waard veilig, 
gezond en met plezier te laten opgroeien zodat zij 
zich goed kunnen ontwikkelen voor de toekomst. In 
het programma werken ouders, (semi)professionals, 
verenigingen, gemeente en diverse organisaties met 
elkaar samen.  Zij vragen u deel te nemen aan 1 van de 
onderstaande enquêtes om kennis en ervaring op te 
halen.  Hiermee kunnen zij andere ouders en kinderen 
helpen. Het invullen kost 5 minuten van uw tijd en is 
anoniem. Vult u de enquête in dan maakt u bovendien 
kans op een VVVwaardebon van €25,. Voor het 
invullen van deze enquête gaat u naar hoekschewaard.
alsvillage.nl/vragenlijstscheiden. 

Enquête ‘Hoe ziet uw relatie eruit?’ 
Heeft u op dit moment een gelukkige relatie met uw 
partner? Mooie gesprekken met inhoud, op 1 lijn over 
de opvoeding? Dan is ‘It takes a village to raise a child’ 
benieuwd welke gouden ingrediënten u gebruikt! 
Deel uw tips en uitdagingen via de online enquête 
hoekschewaard.alsvillage.nl/vragenlijstrelatie.

Enquête ‘Hulp bij scheiding gevraagd!’ 
Een scheiding is een moeilijke periode. Niet alleen 
voor ouders, maar ook voor hun kinderen. Daarom is ‘It 
takes a village to raise a child’ op zoek naar Hoeksche 
ouders die zijn gescheiden en hun ervaringen willen 
delen. Zo kunt u andere ouders en hun kinderen 
helpen in deze lastige tijd. 

Meer informatie
Op de website hoekschewaard.alsvillage.nl vindt u meer 
informatie. Ook kunt u hier terecht voor praktische tips, 
activiteiten en ideeën tijdens de zomervakantie.  

Vervolg



Fietsroute ‘In de voetsporen 
van de Canadezen’
De Hoeksche Waard werd bevrijd door de Canadezen. 
Maar waar zetten ze nu voor het eerst voet aan wal 
en waar hadden zij hun kampementen op ons eiland? 
Gemeente Hoeksche Waard dook de (inter)nationale 
archieven in en stelde ter gelegenheid van 75 jaar 
vrijheid een mooie fietsroute samen. Het is uiteindelijk 
een route van ruim 36 kilometer door het oostelijk 
deel van de Hoeksche Waard geworden. U fietst 
langs historische plekken waarvan u de beschrijving 
terugvindt in de brochure. Vindt u 36 kilometer wat 
veel? Er staan ook 2 verkorte routes in de brochure. 
Gaat u ook op de fiets de Canadezen achterna? 
Download de brochure op www.gemeentehw.nl / 
Actueel / Nieuws. Veel fietsplezier!

In gesprek met Piet van 
Leenen over het slaan van 
de klok van de Laurentius
kerk in Mijnsheerenland

Omwonenden van de Laurentiuskerk in Mijnsheeren
land worden van harte uitgenodigd om dinsdagavond 
21 juli tussen 19.00 en 20.30 uur in gesprek te gaan 
met wethouder Piet van Leenen. En met hem van 
gedachten te wisselen over het slaan van klok. 

Sinds 8 mei slaat de klok niet meer tussen 23.00 en 
8.00 uur in de nacht naar aanleiding van meldingen van 
omwonenden. Het geluidniveau van het slaan ’s nachts 
overschrijdt namelijk de norm van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). Onderzocht wordt nu 
of de APV kan worden aangepast, zodat het slaan van 
de klok hiermee niet meer in strijd is.

Houdt het slaan van de klok u bezig?  
Meld u dan aan voor een gesprek. 
De wethouder vindt het belangrijk om te horen 
van omwonenden wat er bij hen leeft. Wilt u zich 
aanmelden voor een gesprek met de wethouder? 
Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via 
emailadres gs@gemeentehw.nl of telefoonnummer 
088 647 10 01. Uw gesprek met de wethouder is 
persoonlijk en wordt ingedeeld op tijd. U bent van 
harte welkom op een moment tussen 19.00 en 20.30 

uur in het gemeentehuis van Maasdam (Sportlaan 22). 
Kunt u niet op dit tijdstip en wilt u toch de wethouder 
iets meegeven? Stuur dan gerust een email naar het 
eerder genoemde emailadres. 

Riool verstopt? Pas op met 
wie u in zee gaat!
Bent u op zoek naar een loodgieter of een 
ontstoppingsbedrijf? Let dan goed op met wie u 
zaken doet. Het is de laatste tijd helaas meerdere 
malen voorgekomen dat inwoners een onverwacht 
hoge rekening moesten betalen voor dit soort 
werkzaamheden. In plaats van een paar honderd euro 
moesten zij meer dan € 1.000, betalen. Zoeken op 
het internet levert niet altijd het meest deskundige of 
goedkoopste bedrijf op. Er wordt geadverteerd met 
lage voorrijkosten, maar uiteindelijk krijgen mensen 
een hele hoge rekening gepresenteerd én is vaak 
het probleem niet opgelost. Kiest u voor een (lokale) 
ondernemer, benader deze dan altijd via zijn eigen 
website of rechtstreekse telefoonnummer. 

Wat moet u doen bij een verstopping van 
het riool?
In eerste instantie is het goed om na te gaan of de 
verstopping op uw eigen terrein zit. Zit het probleem 
voorbij de erfscheiding? Neem dan contact op met 
de gemeente. Kijk voor meer informatie op www.
gemeentehw.nl / Direct regelen / Wonen en verkeer 
/ Riolering aansluiting en storing (onder het kopje 
Bouwen of verbouwen).

Servicepunt ‘t Weegje weer 
beperkt geopend
Vanaf maandag 20 juli is ook het servicepunt ’t Weegje 
in ‘sGravendeel weer beperkt geopend. U kunt daar, 
alleen op afspraak, terecht op woensdag van 13.00 tot 
16.30 uur en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur. U kunt 
via telefoon nummer 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.

N489: Update groot 
onderhoud 20202021
De provincie ZuidHolland voert op dit moment groot 
onderhoud uit aan de N489. Veel werkzaamheden 
zijn al afgerond.  Tussen donderdag 16 en woensdag 
22 juli vinden voorlopig de laatste werkzaamheden 
plaats. Het is nog niet bekend wanneer gewerkt wordt 
aan de nieuwe rotondes, parallelrijbaan N488van 
Koetsveldlaan, het fietspad Westdijk/Maasdijk en het 
fietspad Achterweg. 

Voorlopig laatste werkzaamheden 
Achterweg-N217
Tussen donderdag 16 en woensdag 22 juli vinden er 
nachtwerkzaamheden plaats tussen 20.00 en 06.00 
uur. Dat gaat om 3 nachten: 16 juli   17 juli, 20  21 
juli en 21 22 juli. In die nachten wordt het asfalt op 
de hoofdrijbaan vanaf de Achterweg tot de N217 
hersteld. Tijdens de werkzaamheden wordt het 
verkeer omgeleid. De omleidingsroutes staan op 
de website van de provincie en staan langs de weg 
aangegeven met gele verkeersborden.

Planning nieuwe rotondes en fietspaden 
nog niet bekend 
In 20202021 worden er nog diverse andere werk zaam
heden uitgevoerd aan de N489. Daarbij worden onder 
andere 2 nieuwe rotondes op de kruising Raadhuislaan 
en kruising Westdijk/Maasdijk aangebracht. Ook 
wordt er gewerkt aan de parallelrijbaan N488van 
Koetsveldlaan, het fietspad Westdijk/Maasdijk en het 
fietspad Achterweg De provincie Zuid-Holland maakt 
een planning om de werkzaamheden uit te kunnen 
voeren met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. 
Zodra er meer bekend is over de planning, informeert 
de provincie hierover.

SMS-dienst
Blijf op de hoogte van de planning en werkzaamheden 
met de gratis smsdienst. Informatie over de werk
zaam heden wordt verspreid via deze smsdienst. Aan
melden kan door PZH N489 AAN te sms’en naar 1008.  

Meer informatie
De werkzaamheden zijn onderdeel van het groot 
onderhoud op de N489. Meer informatie over de 
werkzaamheden staat op www.zuidholland.nl/n489 . 

Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen

Alle stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in 
OudBeijerland. 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

08072020 Het aanleggen van een paardrijbak, 

Smitsweg 9 in Klaaswaal.

08072020 Het aanleggen van een rijdam met duiker, 

sectie G perceelnummer 843 in Maasdam.

08072020 Het realiseren van een dakopbouw, 

Eikenlaan 93 in Puttershoek.

09072020 Het plaatsen van een dakkapel, Waterkers 

10 in Puttershoek.

09072020 Het plaatsen van een dakopbouw, 

Vlietstraat 34 in ’sGravendeel.

09072020 Het vervangen van de gevelbekleding en 

het plaatsen van een verbindingswand, Jan 

van der Heijdenstr 44 in OudBeijerland.
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09072020 Het vervangen van 2 bruggen voor 1 duiker, 

Weelsedijk 58 in Strijen.

10072020 Het vervangen van de garagedeur voor  

kozijnen en een raam,  ‘sGravenweg 52 in 

NieuwBeijerland.

12072020 Het verrichten van diverse 

onderhoudswerkzaamheden aan de 

woning, Bijl 12 in OudBeijerland.

13072020 Het bouwen van een woning, Perengaard 

kavel 7 in NieuwBeijerland.

14072020 Het bouwen van een woning, Wintertaling 8 

in Numansdorp.

14072020 Het vervangen van de bestaande uitbouw, 

Eikenlaan 47 in Puttershoek.

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

07072020 Het bouwen van een woning,  Langeweg 1 in 

OudBeijerland.

07072020 Het verbouwen  van de aanbouw en 

doorbreken van de muur, Koopmanstraat 9 in 

OudBeijerland.

08072020 Het plaatsen van 2 tuinmuren, Numansgors 

17 in Numansdorp.

09072020 Het realiseren van een woning, 

Bernhardstraat 42 in Numansdorp.

09072020 Het plaatsen van legobetonblokken met 

overkapping, Simon Stevinstraat 12 in Strijen.

10072020 Het plaatsen van een carport, Spuistraat 30 in 

Maasdam.

10072020 Het verlagen van de stoep voor een in/uitrit, 

Waterhoen 17 in OudBeijerland.

10072020 Het aanpassen van de draagconstructie van 

de woning t.b.v. gevelwijziging, Mollekade 27 

in Heinenoord.

10072020 Het aanleggen van een uitrit, 

Wilhelminastraat 25 in Heinenoord.

13072020 Het plaatsen van beschoeiing, Fortlaan 21 in 

Numansdorp.

14072020 Het bouwen van 38 woningen, Hofstede 

2 t/m 10, 16 t/m 30, 54 t/m 72, 1 t/m 11, 

49 t/m 59 en Groeneweg 2, 2a en 2b in 

Puttershoek.

14072020 Het plaatsen van een stacaravan voor 

tijdelijke bewoning, Prins Hendrikstraat 15 in 

OudBeijerland.

14072020 Het plaatsen van beschoeiing, Paltrokmolen 

16 en 14 in Numansdorp.

14072020 Het intern verbouwen, aanpassen van de 

indeling, isoleren en vervangen overkapt 

balkon, Molenstraat 44 in Strijen.

Beslistermijn verlengen

Datum verlenging Zakelijke inhoud

10072020 Het bouwen van een woning, aanleggen 

uitrit en een tijdelijke portokabin, 

Sluisendijk 5 in Heinenoord. De 

beslistermijn wordt met 6 weken 

verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 

Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 21082020.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

08072020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Molendijk 41 

in ’sGravendeel.

09072020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Kromme 

Elleboog 1a in Maasdam.

10072020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Pieter van 

Slingelandtstraat 28 in Puttershoek.

12072020 Vergunning Wonen voor Boompjesstraat 

16 en 18,  Boompjesstraat 16 in Strijen.

13072020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Van 

Beethovenstraat 98 in Numansdorp.

14072020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Boendersweg 

13 in ’sGravendeel.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

07072020 Ontheffing Zondagswet voor klein 

evenement Picknick De Peerdegaerdt op 

zondag 19 juli van 12.00 tot 13.00 uur aan 

de Kruisdijk 4b in Strijen. 

07072020 Vergunning voor het innemen van een 

tijdelijke standplaats voor de verkoop van  

zuivelproducten in de periode van vrijdag 

10 juli tot en met vrijdag 9 oktober van 

08.00 uur tot 17.00 uur aan de Dorpsstraat 

37 in Maasdam. 

07072020 Vergunning voor het innemen van 

een standplaats voor de verkoop van 

aardappelen, groente en fruit aan de 

Begoniastraat (hoek Begoniastraat/Graaf 

van Egmondstraat) in OudBeijerland op 

de zaterdag vanaf 11 juli tot en met 19 

december.

09072020 Ontheffing geluid voor de  ‘opening 

zomerseizoen’  op vrijdag 17 juli van 20.00 

tot en met 24.00 uur met live muziek 

op de locatie WestVoorstraat 22/23 in 

OudBeijerland.

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

14072020 Melding klein kansspel, een bingo, op 26 

september in M.F.A. de Tienvoet, Tienvoet 

2 in Heinenoord.

Bekendmaking

De voorzitter van de veiligheidsregio ZuidHolland 
Zuid heeft op dinsdag 14 juli onderstaande 
noodverordening vastgesteld:

•  Noodverordening van de voorzitter van de 
Veiligheids  regio ZuidHolland Zuid  houdende 
voorschriften ter voorkoming van verdere 
verspreiding van het coronavirus/COVID19 
(Noodverordening COVID19 Veiligheidsregio Zuid
Holland Zuid 15 juli 2020).

Bovengenoemde noodverordening kunt u bekijken 
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 het volgende heeft besloten:

•  Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken aan de Nassaulaan ter hoogte van de 
ingang van woongebouw Pieter Repelaerstraat in 
Puttershoek;

•  Het instellen van een parkeerverbodszone op het 
doodlopende gedeelte van de Tuinstraat, parallel aan 
de Hendrik Hamerstraat in ’sGravendeel.

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

Vastgesteld wijzigingsplan 
voor locatie Rustenburg in 
Puttershoek

Het college van B&W  van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op dinsdag 14 juli  het volgende wijzigingsplan 
vastgesteld: ‘Rustenburg in Puttershoek’.

Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Het ontwerpwijzigingsplan is opgesteld om de gevel lijn 
en bestemmingsgrenzen van de bestemming ‘Wonen’ 
te wijzigen van de bouwvlakken E7, G, C2 en C3. Deze 
4 bouwvlakken van het thans voorliggende steden
bouw kundige plan overschrijden de maximale 2,5 meter 
vanaf de gevellijn in het vigerende bestemmings  plan. 
Het gaat hierbij om ondergeschikte wijzigingen.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft vanaf zaterdag 
23 mei voor een periode van 6 weken ter inzage 
gelegen. Tijdens deze periode konden zienswijzen 
worden ingediend. Wij ontvingen geen zienswijzen. 

Ter inzage
Het wijzigingsbesluit, het wijzigingsplan en alle 
bijlagen bekijkt u vanaf zaterdag 18 juli via de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1963.
WPPTHRustenburg20VG01). Wilt u de stukken op 
een service punt inzien? Maak dan een afspraak met 
het team Omgeving via  telefoonnummer 14 0186 | 
088 – 647 36 47.

Beroep indienen
Tegen het besluit van het college om het wijzigings plan 
vast te stellen staat rechtstreeks beroep open bij de 
Raad van State. De beroepstermijn loopt vanaf zaterdag 
18 juli tot en met vrijdag 28 augustus. Een beroepschrift 
kan gedurende deze termijn van 6 weken worden 
ingediend door een belanghebbende die aantoont 
dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een 
zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen.
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In het beroepschrift moeten in ieder geval de 
volgende gegevens vermeld worden:
•  de naam en adres van de indiener;
•  de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening);
•  een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht;
•  een kopie van het besluit;
•  de reden waarom u in beroep gaat;
•  een ondertekening met naam en handtekening.

Het beroepschrift kan worden gestuurd aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

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

dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een 
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 

Wanneer een belanghebbende gedurende de beroeps
termijn een verzoek om voorlopige voorziening indient 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, wordt de werking van het 
wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek om 
voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen?
Heeft u vragen over dit wijzigingsplan? Neem dan 
contact op met Remko Advocaat via telefoonnummer 
088  647 37 76 of via email remko.advocaat@
gemeentehw.nl. 

Bekendmaking Wet 
milieubeheer
•  Op woensdag 18 maart zijn gegevens ontvangen in 

het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het veranderen van een autobedrijf, 
Antonie van Leeuwenhoekstraat 7 in OudBeijerland. 
De verandering betreft het in gebruik nemen van 
een wasplaats.  Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z20369590.

Meer informatie? 
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid
Holland Zuid via het telefoonnummer 078  770 85 85. 
De directeur van de Omgevingsdienst ZuidHolland 
Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking 
uitsluitend een informatief karakter heeft.

V E R V O L G

Bezoekadressen

Kijk op www.gemeentehw.nl

Postadres

Postbus 2003 

3260 EA OudBeijerland

 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 FIXIapp 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


