
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

Maak kans op een gratis 
‘Veilig Wonen Scans’
Als gemeente Hoeksche Waard vinden wij het 
belangrijk dat inwoners zich veilig voelen. In samen
werking met het Centrum voor Criminaliteits preventie 
en Veiligheid (CVV) geven wij maar liefst 40 Veilig 
Wonen Scans weg.

We zijn weer vaker van huis
De afgelopen tijd zaten we meer binnen door het 
coronavirus. Nu het normale leven weer langzaam 
op gang komt, betekent dit in sommige gevallen ook 
dat we vaker van huis zijn. Het is daarbij raadzaam 
om uw woning bijvoorbeeld goed te controleren op 
inbraakveiligheid voordat u deze verlaat. Daarom 
geven wij in samenwerking met het CCV 40 Veilig 
Wonen Scans weg. 

Veilig Wonen Scans
Dit is een scan waarmee u woning wordt 
gecontroleerd op veiligheid. Op afspraak komt er een 
onafhankelijk, nietcommercieel, adviseur van het CCV 
bij u thuis om uw woning, van buiten én binnen, te 
controleren op veiligheid. Hang en sluitwerk wordt 
nagekeken, veelvoorkomende inbraakmethoden 
worden uitgelegd en u krijgt praktische tips over wat u 
zelf kunt doen om een woninginbraak te voorkomen. 
Daarnaast wordt de woning ook gecontroleerd op 
brandveiligheid.

Kunt u de volgende vragen met ‘ja’ 
beantwoorden?
• Bent u woonachtig in de Hoeksche Waard?
• Woont u in een huis van voor 1995?
•  Is uw huis nog niet eerder gescand op veiligheid en 

bent u benieuwd hoe veilig uw woning is?
Dan maakt u kans op een gratis ‘Veilig Wonen Scan’.

Het enige wat u hoeft te doen is vóór woensdag 5 
augustus een mail te sturen naar matthew.roos@
gemeentehw.nl t.a.v. Veilig Wonen Scans. Vermeld 
hierin duidelijk:
• Uw naam;
• Uw adresgegevens;
• Het telefoonnummer waarop u te bereiken bent;
• Bouwjaar woning;
• Voorkeursdag (diwodovr);
• Voorkeur dagdeel (ochtend of middag).

De eerste 40 mailers maken kans op de gratis Veilig 
Wonen Scan.

Met elkaar maken we 
plastic, blik en drinkpakken 
Recycleklaar!

Uw plasticverpakkingen, blikjes en drinkpakken 
zijn waardevol. Hoe beter u ze scheidt, hoe meer 
verpakkingen een tweede leven krijgen. Leeg, los en 
plat kan uw fles, blik of drinkpak bij het PMD. Het afval 
scheiden in de Hoeksche Waard gaat goed. Zo goed, 
dat de grootste winst nu te behalen valt in het beter 
aanbieden van het gescheiden materiaal, zodat het 
makkelijker en nog beter verwerkt kan worden.

Vaak is niet bekend dat een halfvol pak yoghurt 
of een niet-opgemaakte fles shampoo problemen 
veroorzaakt bij de sorteerinstallatie. Zonde, want het 
zorgt voor onnodige storingen en deze verpakkingen 
worden niet verwerkt tot nieuwe grondstoffen, maar 
verdwijnen alsnog bij het restafval.

Goed scheiden loont
De campagne Recycleklaar is onderdeel van het 
afvalbeleid dat de RAD voert. De hoeveelheid 
ingezameld restafval in 2019 bedroeg 121 kg per 
inwoner per jaar. Dat wil de gemeente terugbrengen 
naar 100 kg restafval per jaar. Recycleklaar gaat hier 
een eigen rol in spelen. Want hoe meer er gerecycled 
wordt, hoe kleiner de hoeveelheid restafval. 
Bovendien kunnen er dan de mooiste nieuwe 
producten van gemaakt worden, iets waar we allemaal 
plezier van hebben. Dus slurp, schud, knijp en smul het 
laatste restje eruit. Druk de verpakking plat en gooi 
het los bij het PMD. Zo zijn ze recycleklaar!

Feiten en cijfers
De campagne is een voortvloeisel van de nieuwe 
Ketenovereenkomst Verpakkingen die de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten en het Afvalfonds 
Verpakkingen sloten voor de periode 2020 – 2029. In 
deze overeenkomst zijn nieuwe afspraken gemaakt 
over de inzameling en vergoeding voor de inzameling 
van PMD (plastic, metaal en drankenkartons). 
Nederland behoort tot de koplopers in Europa: van alle 
metalen verpakkingen wordt 95% gerecycled, van de 
kunststof verpakkingen al 52%.

Kinderboerderij  
De Boezemvriend open 
vanaf vrijdag 24 juli

Het terrein van kinderboerderij De Boezemvriend is 
opgeknapt. Er is een nieuwe stal geplaatst, de ruime 
weides zijn anders ingedeeld en het terrein heeft 
rondom nieuwe hekken. Ook is de nieuwe multi
functionele accommodatie Boezem & Co gebouwd, 
dat het huidige verenigingsgebouw De Boezem gaat 
vervangen. Het terrein van de kinderboerderij en het 
nieuwe gebouw zijn opgeleverd. Dat betekent dat 
de kinderboerderij vanaf vrijdag 24 juli weer open 
is! Maandag tot en met vrijdag zijn bezoekers tussen 
09.00 en 16.00 uur welkom en in het weekend tussen 
13.30 en 16.00 uur. 

Dieren op de kinderboerderij
Het gras in de nieuwe weides is door de langdurige 
droogte in het voorjaar nog onvoldoende volgroeid. 
Daarom kan het grote vee (pony’s, ezels, de koe en 
schapen) nog niet terugverhuizen. De varkens, geiten, 
kalkoenen, duiven en knaagdieren zijn er wel.  

Coronamaatregelen
Uiteraard houden wij bij de openstelling van de 
kinderboerderij rekening met de geldende corona
maatregelen. Dat betekent dat er een looproute op 
het terrein is en dat de afstandsregel (1,5 meter) geldt. 
De toiletten en bezoekersruimtes in de stallen zijn 
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niet toegankelijk. Bij de ingang hangt desinfecterende 
gel en op het terrein is er gelegenheid om uw 
handen te wassen. Uiteraard geldt ook voor de 
bezoekers van de kinderboerderij de afspraak: Heeft u 
gezondheidsklachten? Blijf dan thuis! Denk om u zelf 
en anderen.

Meedenken over klimaat
verandering en aanpassen 
van de buitenruimte. Doe 
mee met het onderzoek!

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.

Invullen van de vragenlijst kan tot  
woensdag 5 augustus 
De vragenlijst ‘Prettig wonen in een veranderend 
klimaat’ staat op www.gemeentehw.nl/aanpassen
aanklimaatverandering. Het invullen van de vragen lijst 
duurt ongeveer 510 minuten. En als u de vragen
lijst invult maakt u kans op 1 van de 5 Nationale 
Tuinbonnen ter waarde van € 100,. 

Inwoners kunnen mee
denken met het programma
plan 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 zondag 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. 

Gedichten en verhalen
bundel 75 jaar vrijheid

Vanuit de werkgroep 75 jaar Vrijheid organiseerde 
DOK-C, Platform voor kunst en cultuur Hoeksche 
Waard, begin dit jaar een gedichten en verhalen
wedstrijd. In januari dit jaar deed het platform een 
oproep om een gedicht of verhaal rond het thema 
‘vrijheid’ in te sturen. En dat leverde hele mooie 
resultaten op!

Alle inzendingen zijn gebundeld in 1 boekje
De jury was enorm onder de indruk hoe kinderen en 
volwassenen het begrip ‘vrijheid’ hebben verwoord 
in hun gedichten en verhalen. Daarom zijn alle 
inzendingen gebundeld in 1 boekje. Eelse Bies van 
DokC en juryvoorzitter overhandigde een exemplaar 
aan wethouder Paul Boogaard. Wilt u een exemplaar 
bestellen? Dat kan! U kunt bellen met Eelse Bies 
via telefoonnummer 06 – 389 28 155. Voor meer 
informatie kijkt u op www.beleefhoekschewaard.nl / 
Actueel.

 

Papieren versie fietsroute 
‘In de voetsporen van de 
Canadezen’ vanaf woensdag 
5 augustus beschikbaar

In de vorige gemeenterubriek informeerden wij u al 
over deze nieuwe fietsroute in de Hoeksche Waard. 
Een tocht van 36 kilometer in het oostelijk deel 
van de Hoeksche Waard waar onze bevrijders, de 
Canadezen, zich voornamelijk ophielden. De brochure 
kunt u downloaden op www.gemeentehw.nl / Actueel 
/ Nieuws. Een papieren versie is vanaf woensdag 
5 augustus beschikbaar in een aantal openbare 
gebouwen zoals de bibliotheken en gemeentehuizen. 
Veel fietsplezier!

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

15072020 Het plaatsen van een airco met ombouw, 

Oostdijk 68 in OudBeijerland.

15072020 Het plaatsen van een deurkozijn en een 

ballustrade, Mariniersweg 72 in Oud

Beijerland.

16072020 Het bouwen van een woning, Paltrokmolen 

4 in Numansdorp.

16072020 Het legaliseren van een bouwwerk in 

de voortuin, Constantijnstraat 51 in 

’sGravendeel.

16072020 Het onderhouden en wijzigen van een 

monument, Kromme Elleboog 1 in 

Maasdam.

16072020 Het realiserenvan een schuur/garage, 

Hallinxweg 6 in Numansdorp.

16072020 Het spiltsen van de woning, Oranjestraat 1 

in OudBeijerland.

17072020 Het kappen van 2 bomen, Keizersdijk 79 in 

Strijen.

19072020 Het bouwen van een schuur, Groeneweg 13 

in Numansdorp.

19072020 Het bouwen van een woning, Naast 

Buitendijk 36 in Strijensas.

19072020 Het legaliseren van hekwerken, 

Bommelskoussedijk 82 in Klaaswaal.

19072020 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning, Gele lis 46 in 

Puttershoek.

19072020 Het plaatsen van een overkapping, 

Biezenvlechter 19 in Puttershoek.

20072020 Het bouwen van een woning, Oud

Heinenoordseweg nabij 23 in Heinenoord.

20072020 Het plaatsen van reclame, Penningkruid 1a 

in Puttershoek.

20072020 Het wijzigen van de bestemming, Beneden 

Havendijk 19 in ’sGravendeel.

21072020 Het restaureren van de voorgevel, 

Dorpsstraat 12 in Goudswaard.

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 
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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

16072020 Het isoleren van de buitengevel en het 

plaatsen kozijn, Schuringsedijk 158 in 

Numansdorp.

16072020 Het realiseren van een aan en opbouw, 

Zoomwijcklaan 111 in OudBeijerland.

16072020 Het uitbreiden van de bovenverdieping van de 

woning  Thielmonde 31 in OudBeijerland.

20072020 Het bouwen van een woning, Fortlaan 11 in 

Numansdorp.

21072020 Het aanleggen van een oprit, Sportlaan 12 in 

Maasdam.

21072020 Het herbouwen van de bestaande aanbouw 

(legalisatie), Grutto 11 in OudBeijerland.

Beslistermijn verlengen

Datum verlenging Zakelijke inhoud

16072020 Het plaatsen van een glazen kas, nabij 

Buitenom 3 in NieuwBeijerland. 

De beslistermijn wordt met 6 weken 

verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 

Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 01092020.

20072020 Het aanleggen van een in/uitrit, 

Dotterbloemstraat 14 in Klaaswaal. 

De beslistermijn wordt met 6 weken 

verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 

Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 24092020.

21072020 Het uitbreiden van OBS De Boomgaard, 

Beatrixplein 5 in Mijnsheerenland. 

De beslistermijn wordt met 6 weken 

verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 

Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 04092020.

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

15072020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Vioolerf 8 in 

’sGravendeel.

16072020 Asbestverwijdering hoort bij zaak 

Z/20/066738, Vioolerf 8 in ’sGravendeel.

16072020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Dreef 6 in 

NieuwBeijerland.

20072020 Het slopen van panden, Smidsweg 22 in 

Westmaas.

Aanstelling en aanwijzing 
toezichthouder 
Namens het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard, heeft de heer B.M. Leenaerts, teammanager 
Handhaving Openbare Ruimte, in mandaat, de heer 
M.B.J. Danner, de heer M.S. Visser, de heer D.E.M. van 
der Avoort en de heer N. Khalifi, met ingang van 1 mei 
2020, aangesteld als (onbezoldigd) ambtenaar.

Namens het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard, elk voor zover zijn bevoegdheid daartoe 
strekt, heeft de heer B.M. Leenaerts, teammanager 
Handhaving Openbare Ruimte, in mandaat, 
bovenstaande personen met ingang van 1 mei 2020 
aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 
5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Zij 
zijn belast met het toezicht op de naleving van de 
Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard 
2019.

Ontwerp bestemmingsplan 
‘BuitendijkLand van 
Esseweg’ ter inzage

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
‘BuitendijkLand van Esseweg’ met bijbehorende 
stukken ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is opgesteld om het verplaatsen 
van het agrarisch bedrijf op het perceel Buitendijk 
60 in Strijensas naar het perceel Land van Esseweg 
9 in Strijen mogelijk te maken. Daarnaast maakt het 
bestemmingsplan het mogelijk om de woning op het 
perceel Land van Esseweg 10 te slopen en de woning 
op het perceel Land van Esseweg 9 terug te bouwen. 

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan en de bijlagen liggen 
met ingang van zaterdag 25 juli tot en met vrijdag 
4 september ter inzage. U kunt de stukken bekijken 
via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code: 
NL.IMRO.1963.BPB60LvE9STR20-ON01)

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 
liggen. Het indienen van een zienswijze per email is 
niet mogelijk. 

Uw zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan 
kunt u richten aan:
de gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard 
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland
Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp 
bestemmingsplan BuitendijkLand van Esseweg’.

Anterieure overeenkomst
Voor dit plan is een anterieure overeenkomst gesloten 
op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. In 
de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt 
over het kostenverhaal en de locatie eisen. 

Vragen?
Heeft u vragen over dit bestemmingsplan? Neem dan 
contact op met Liesbeth Bos via telefoon nummer 088 
– 647 12 51 of via email liesbeth.bos@gemeentehw.nl.

Vastgesteld bestemmings
plan Raadhuispark 
Mijnsheeren land en besluit 
hogere waarde Wet geluid
hinder ter inzage
De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft op 
dinsdag 14 juli het bestemmingsplan ‘Raadhuispark 
Mijnsheerenland’ ongewijzigd vastgesteld (NL.
IMRO.1963.BPMHLRaadhuispark-VG01). 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie 
tussen de Raadhuislaan en de Tiggelmanstraat, ter 
hoogte van de Burgemeester Van Walsumstraat 
in Mijnsheerenland. In het bestemmingplan is een 
verschuiving van een aantal woningen binnen 
het plangebied opgenomen. Op deze locatie 
is door de gemeente Binnenmaas eerder een 
bestemmingsplanprocedure gevolgd voor het 
realiseren van 79 woningen. Deze woningen zijn 
grotendeel gerealiseerd. Omdat sprake is van 
het anders realiseren van het toegestaan aantal 
woningen, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 
Het aantal van 79 woningen blijft ongewijzigd. 
Aan de Raadhuislaan worden twee vrijstaande 
woningen voorzien. Voor de hoeklocatie aan de Pleun 
Trooststraat en de Burgemeester van Walsumstraat 
worden maximaal 14 woningen voorzien. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van zaterdag 14 
maart tot en met vrijdag 24 april ter inzage gelegen. 
Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. 

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder 
De berekende geluidsbelasting op de gevels 
van de twee woningen aan de Raadhuislaan 
in Mijnsheerenland overschrijdt de voorkeurs-
grenswaarde. Op basis van de Wet geluidhinder 
bestaat de mogelijkheid om een hogere waarde 
vast te stellen. Burgemeester en wethouders willen 
gebruik maken van deze mogelijkheid en hebben 
besloten tot vaststelling van hogere waarde Wet 
geluidhinder. Het ontwerpbesluit hogere waarde 
met bijbehorende stukken heeft gelijktijdig met het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Tijdens 
deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en 
alle bijlagen en het besluit hogere waarde Wet 
geluidhinder liggen met ingang van zaterdag 25 
juli tot en met vrijdag 4 september ter inzage. U 
kunt de stukken bekijken via de website www.
ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPMHLRaadhuispark-VG01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met Annette van Bokkem of een 
andere medewerker van het Team Omgeving, via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47 via email 
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl. 
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Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift 
kan met ingang van zaterdag 25 juli tot en met 4 
vrijdag september worden ingediend door een 
belang hebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit in te dienen.

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 handtekenening.

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 bestemmingsplan 
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen 
dat het bestemmingsplan 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 
bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek 
om voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen?
Heeft u vragen over dit bestemmingsplan? Neem 
dan contact op met Annette van Bokkem of een 
andere medewerker van het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47 via email 
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

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


