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

aan de gebruikers van het pand. Zij gaan de komende
periode hun ruimten inrichten, zodat het MFA in
september geopend kan worden voor alle bezoekers.”,
aldus wethouder Piet van Leenen. “Ik kijk uit naar de
levendigheid die de bezoekers straks op het terrein
gaan creëren.”

Kippen
Ook het terrein van kinderboerderij is opgeknapt door
aannemer De Regt Grond, Infra Groen uit Piershil.
Directeur Arco de Regt gaf het terrein vanmiddag
symbolisch terug aan beheerder Ellis Vermeulen. Dit
deed hij met het schenken van een aantal kippen aan
de kinderboerderij.

Het plan

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

Opening nieuw MFA Boezem
& Co een stap dichterbij

Kinderboerderij De Boezemvriend (in de wijk
Croonenburgh) en het gebied eromheen is
toekomstbestendig gemaakt, zodat iedereen
er nog jaren plezier van kan hebben. Het oude
verenigingsgebouw ‘De Boezem’ in de speeltuin
wordt in november gesloopt. Daarvoor in de plaats
is de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA)
‘Boezem & Co’ gekomen. Ook heeft de kinderboerderij
een nieuwe stal en de speeltuin een nieuwe berging
gekregen.

Meerdere organisaties krijgen een plek in
het nieuwe gebouw
Naast de verenigingen die nu gebruikmaken van het
oude verenigingsgebouw De Boezem, biedt deze
locatie ook ruimte en onderdak aan:
•	Dagbesteding van Gemiva en Pameijer: in totaal 8
cliënten komen helpen in en om de kinderboerderij
en het gebouw.
•	Buitenschoolse opvang Kivido voor maximaal 16
kinderen. De ruimte wordt ’s ochtends gedeeld
met een peutergroep (maximaal 20 kinderen) van
Spelenderwijs.
•	Een ontmoetingsplek van het Odensehuis voor
mensen met beginnende dementie en hun partner.

Circulaire bouw

Bij Boezem & Co aan de Boezemsingel kunnen
inwoners elkaar straks ontmoeten. Samen genieten
van koffie, thee met wat lekkers, een cursus volgen
of bijpraten. Of actief zijn bij één van de verenigingen
die er gehuisvest is. Kinderen kunnen er naar de
peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, buitenspelen
bij kinderboerderij De Boezemvriend of speeltuin
Speelvlucht. “Ik ga de sleutels weer overhandigen aan
de beheerder van het pand (Bres Accommodaties) en

aantal kozijnen, meterkast en dakpannen gebruikt.
Medewerkers van HW Werkt! Hebben deze materialen
schoongemaakt voor hergebruik. De gevel van
Boezem & Co is gemetseld van geknipte gebruikte
trottoirtegels. Uit andere sloopprojecten zijn houten
en stalen balken, houten damwanden, keerelementen
en keukens hergebruikt.
“Met deze nieuwe accommodatie hebben we een
groene en duurzame ontmoetingsplek gecreëerd,
waar iedereen welkom is en mee kan doen (een
inclusieve samenleving). Ik ben er trots op dat we
dit met onze maatschappelijke partners samen
gerealiseerd hebben.”, aldus wethouder Van Leenen.

Schip De Zeeland opnieuw
gedoopt

De naam Boezem & Co is vorig jaar bedacht door Timo
Aldus uit groep 8 van basisschool Keuchenius. Hij won
de prijsvraag die onder 14 scholen was uitgeschreven.

Vanaf september kunnen bezoekers van de
kinderboerderij en speeltuin in het gebouw ook
terecht voor een kop koffie of thee. Uiteraard wordt
daarbij rekening gehouden met de dan geldende
coronamaatregelen.

Op donderdag 23 juli werden de nieuwe stal,
berging voor de speeltuin en de multifunctionele
accommodatie (MFA) Boezem & Co opgeleverd. Jaap
Giljam van aannemer Jongekrijg+MaasBouw droeg
de sleutels over aan wethouder Piet van Leenen
(Ruimtelijke ordening en ontwikkeling).

29 juli
2020

Het nieuwe pand en de stal is circulair gebouwd
door aannemer Jongekrijg+MaasBouw. Dit betekent
dat voor de bouw van de nieuwe accommodatie
zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van bestaande
materialen. “Met de bouw van deze accommodatie
zijn we als aannemer nieuwe uitdagingen aan gegaan.
Bijvoorbeeld als het gaat om de beschikbaarheid en
vindbaarheid van circulaire materialen. Dit is nog niet
optimaal, maar het is ons wel gelukt. We hebben
kwalitatief goede gebruikte materiaal kunnen vinden.”,
aldus Jaap Giljam.

Spijkerbroeken en sloopwoningen
Voor het isoleren van het pand zijn oude
spijkerbroeken ingezameld onder inwoners van de
Hoeksche Waard. Van de oude spijkerbroeken is
isolatiemateriaal gemaakt. Van gesloopte woningen
in Puttershoek zijn houten balken, vloerbeschot, een

Op woensdag 23 juli werden de trossen losgegooid
voor een eerste, feestelijke vaart van zeilcharterschip
de Zeeland. Wethouder Paul Boogaard (Recreatie)
had de eer het schip ‘opnieuw te dopen’ voor een
behouden vaart.
Op ‘De Zeeland’ worden veel evenementen
georganiseerd, zoals bruiloften en bedrijfsuitjes.
Stichting de Zeeland is sinds afgelopen maand
de nieuwe eigenaar van het schip. Zij zetten de
opbrengsten van de feesten en partijen die op het
schip worden georganiseerd in om mensen met
een (fysieke) beperking een onvergetelijk uitje op
het water te bieden. Het schip is daarom volledig
rolstoeltoegankelijk gemaakt. Paul Boogaard: “Ik ben
trots dat er in Puttershoek een schip aan de kade ligt
waarmee letterlijk drempels voor mensen met een
beperking zijn weggehaald. De gangboorden zijn
breed genoeg voor een rolstoel en de liften reiken
zelfs tot aan het stuurwiel van de kapitein. Dergelijke
initiatieven zien we natuurlijk graag!”

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!
• Specialist Water en Riolering
(36 uur)

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.
20-07-2020

Zakelijke inhoud
Het slopen van de panden - Smidsweg 24 in
Westmaas.

21-07-2020

22-07-2020

Het plaatsen van een kleine overkapping -

22-07-2020

Het bouwen van een woning -

22-07-2020

23-07-2020

Het verbreden van de parkeerplaats - Karel

Het verwijderen en afvoeren van asbest

Zwartsluisje 17 in Zuid-Beijerland.

straat 39 in Zuid-Beijerland.
24-07-2020

Verleende vergunning
brandveilig gebruik
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

18-06-2020

Vergunning brandveilig gebruik - Laning 5

Besluiten
Bezwaar maken

in Heinenoord.

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.

Het vervangen van de loods - Zwartsluisje

Slopen hal 1 Weverseinde 343 in

Verzoek verbreden uitrit - Rijkestraat 48 in
’s-Gravendeel.

24-07-2020

13 koopwoningen Spui in Strijen.

24-07-2020

4 woningen in Strijensas.

24-07-2020

Herbouw bedrijfsgebouw - Reedijk 9 A in
Heinenoord.

24-07-2020

Reedijk - Strijen - Broekseweg 10 in Strijen.

24-07-2020

Uitbreiding bedrijfspand te Numansdorp Einsteinstraat 3 in Numansdorp.

24-07-2020

23-07-2020

houdende materialen – van Oldenbarnevelt

Het verhogen van de nok - Sluisendijk 17 A

Puttershoek.
23-07-2020

16 in ’s-Gravendeel.

Het plaatsen van een dakkapel -

in Puttershoek.

111 A in Zuid-Beijerland.
23-07-2020

asbesthoudende materialen - Bosveldstraat

Het plaatsen van een dakkapel Zwartsluisje 15 in Zuid-Beijerland.

Het verwijderen en afvoeren van

School - Spui 36 in Strijen.

Bekendmaking
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij hebben besloten;

Het realiseren van een garage - Vlietland 14

Doormanstraat 67 in Oud-Beijerland.
22-07-2020

23-07-2020

Ambachtsheerenlaan 3 in Zuid-Beijerland.
23-07-2020

Slopen hal 1 Weverseinde 343 in
Puttershoek.

Rietwaard 6 in Heinenoord.

in Mijnsheerenland.
21-07-2020

23-07-2020

Woning West-Voorstraat 4 in
Oud-Beijerland.

Verleende
omgevingsvergunningen

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

21-07-2020

Het verwijderen en afvoeren van

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

21-07-2020

Het bouwen van 31 woningen Smalspoor

asbesthoudende materialen - Burg.

3 t/m 23 (oneven), Akkerdreef 13 t/m

Hammerbaan 12 in Oud-Beijerland.

23 (oneven), Griendweg 2 t/m 28 (even),

21-07-2020

Het verwijderen en afvoeren van

(Damgaarde en Akkerdreven) in Nieuw-

asbesthoudende matrerialen - Molenaar 31

Beijerland.

in Oud-Beijerland.

Contactgegevens en openingstijden
Bezoekadressen
Kijk op www.gemeentehw.nl
Postadres
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
14 0186 | 088 - 647 36 47
info@gemeentehw.nl
www.gemeentehw.nl
06 - 10 63 54 21

Klacht of melding over uw omgeving?
Zo geeft u het door
• Download de FIXI-app in de Google
Play Store of de App store.
• Meld het via www.gemeentehw.nl.
• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.
Storingsdienst Openbare Verlichting
Bel 076 - 581 06 58 of kijk op
storing.moononline.nl.

Gemeentezaken?
Maak een afspraak
op www.gemeentehw.nl
Volg ons ook op
 gemeenteHW
 @gemeenteHW
@gemeenteHW

Het besluit van 20 augustus 2019 waarmee twee
parkeerplaatsen aangewezen werden voor het
uitsluitend opladen van elektrische voertuigen t.w.
de meest rechter twee parkeervakken gelegen aan
de zuidzijde van Kreekstraat huisnummer 19 in
’s-Gravendeel in te trekken.
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende,
binnen een termijn van zes weken, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders.

Algemene Plaatselijke
Verordening Hoeksche
Waard 2020 (APV)
vastgesteld
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 14 juli 2020 de “Algemene Plaatselijke
Verordening Hoeksche Waard 2020” (APV) heeft
vastgesteld.
De herziene APV treed in werking op de achtste dag
na die waarop zij is bekendgemaakt op de landelijke
website www.officiele bekendmakingen.nl. De datum
van bekendmaking is 22 juli 2020. De inwerkingtreding
is daarmee op 30 juli 2020.
Met ingang van heden ligt de verordening, op
afspraak, voor een ieder gedurende twee weken ter
inzage bij de servicepunten. U kunt de verordening
tevens op onze gemeentelijke website raadplegen.
Tegen betaling van € 30,- leges is een geprinte versie
verkrijgbaar.

