I N F O R M AT I E
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

Gemeente helpt RBZ bij
afhandeling Tozo

Vijf basisscholen in de
Hoeksche Waard zijn
‘Afvalvrije school’
Afgelopen schooljaar hebben 12 basisscholen uit
de Hoeksche Waard deelgenomen aan het project
‘Afvalvrije school’ van de RAD en de gemeente
Hoeksche Waard. De kinderen zijn samen met
professor Lamoraal (Beeldend kunstenaar Dennis
Happé) aan de slag gegaan om het afval binnen de
school te verminderen. De professor heeft namelijk
een droom: “De Hoeksche Waard, het eerste afvalvrije
eiland van Nederland. Dat zou toch geweldig zijn!”.
Kinderen vormden een Afvalredders-team. Zij
bedachten zelf manieren om het afval te verminderen
en brainstormden over de vraag hoe afval scheiden
leuker kan worden gemaakt. Iedere school maakte er
een eigen project van!

Onderbreking
Helaas zorgde corona voor een onderbreking, het
project kwam tijdelijk stil te liggen. Verschillende
scholen besloten het project in september af te
ronden. Andere scholen is het gelukt om het laatste
onderdeel net voor de zomer te laten plaatsvinden.
De Pijler (Maasdam), Het Talent (Mookhoek), De
Hoeksteen (Oud-Beijerland), De Bommelschool
(Blaaksedijk) en De Bouwsteen (’s Gravendeel) zijn
Afvalvrij!

Meer informatie
Meer informatie over het project en de originele
oplossingen van de kinderen zijn te vinden op: www.
afvalredders.nl.

Bent u ondernemer in de Hoeksche Waard en ervaart
u problemen in de communicatie met het RBZ? Laat
het dan weten via ondernemen@gemeentehw.nl. Het
team Ondernemen van de gemeente kijkt of het bij
kan dragen aan een oplossing.

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

20-07-2020

Rectificatie: Het slopen van panden –
Smidsweg 20 in Westmaas.

25-07-2020

Het aanleggen van een rijdam met
duiker - Boendersweg Sectie G nr. 843 in
Maasdam.

26-07-2020

Het realiseren van een aanbouw/serre Meeuwenoordseweg 1 in Strijen.

27-07-2020

Het bouwen van en opslag hal - nabij
Reedijk 7E te Heinenoord.

27-07-2020

Het realiseren van een aanbouw - Karel
Doormanstraat 20 in Oud-Beijerland.

27-07-2020

Het realiseren van een eigen
parkeerplaats Vliet 13 in Maasdam - Vliet
13 in Maasdam.

27-07-2020

Het realiseren van een in en uitrit Maalderij 2 in Strijen.

27-07-2020

Het realiseren van een uitrit Wilhelminastraat 30 in Puttershoek.

27-07-2020

Het verhogen van de nok Houtmanstraat 21 in Oud-Beijerland.

28-07-2020

Ongeveer 926 ondernemers uit de Hoeksche Waard
hebben een aanvraag ingediend voor de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo). Deze regeling van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid wordt uitgevoerd door
het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ – onderdeel
van gemeente Rotterdam). Het RBZ doet dit naast
Rotterdam voor meerdere gemeenten in de regio,
waaronder Hoeksche Waard. Door het hoge
aantal aanvragen kan er vertraging optreden bij de
afhandeling van de aanvragen.
Gemeente Hoeksche Waard heeft het RBZ hulp
aangeboden voor de inhoudelijke beoordeling van de
aanvragen zodat alle Hoeksche Waardse ondernemers
de komende weken duidelijkheid krijgen over hun
aanvraag. Het betreft met name de 3e betaling van
de Tozo-1 uitkering. Bij de 3e betaling ontvangt de
ondernemer bericht of de aanvraag definitief is
toegekend. Ook worden inkomsten die in de periode
van Tozo-1 binnen zijn gekomen, verrekend. Het RBZ
heeft daar meer tijd voor nodig dan verwacht. De
Tozo-1 kon aangevraagd worden tot 1 juni. De Tozo-2
tot en met 30 september aanstaande. Met vragen over
de uitbetaling van de Tozo-regeling kunt u terecht
bij het RBZ. Lees meer op https://www.rotterdam.nl/
werken-leren/coronamaatregelen-rbz/.

5 augustus
2020

Het realiseren van een aanbouw en
opbouw - Middelsluissedijk WZ 73 in
Numansdorp.

28-07-2020

Het vergroten van het bijgebouw Zinkweg 344 in Oud-Beijerland.

28-07-2020

Het vervangen van de garagedeur Paukenslag 23 in Klaaswaal.

30-07-2020

Nieuwbouw woning fam.
Klompenhouwer - Oud-Cromstrijensedijk
WZ 41D in Klaaswaal.

30-07-2020

Het bouwen van 17 seniorenwoningen
- sectie D nummer 1628 ‘De Meent’ in

Er staan weer
nieuwe vacatures op
werkenbijdehw.nl!

Numansdorp.
30-07-2020

sectie D nummer 1628 ‘De Meent’ in
Numansdorp.
30-07-2020

• Senior adviseur Opvoeden
& Opgroeien (32-36 uur)
• Beheerder buitendienst
Gemalen & Riolering (36 uur)

Het bouwen van 26 woningen -

Het bouwen van 30 woningen sectie D nummer 1628 ‘De Meent’ in
Numansdorp.

30-07-2020

Het bouwen van 6 beneden woningen
en 6 boven woningen - sectie D nummer
1628 ‘De Meent’ in Numansdorp.

30-07-2020

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

Het bouwen van een schuur en carport Dwarsstraat 2 in Puttershoek.

30-07-2020

Het realiseren van een aanbouw Hilsondusstraat 34 in Strijen.

30-07-2020

Het wijzigen van de bestemming Voorstraat 30 in Numansdorp.

31-07-2020

Het plaatsen van verlichting op de
voor- en zijgevel - Voorstraat 30 in
Numansdorp.

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

24-07-2020

Het toelaten van bedrijfsactiviteiten als
dierenartsenpraktijk - Simon Stevinstraat 1 in

Beslistermijn verlengen
Datum

Zakelijke inhoud

verlenging
27-07-2020

woonboerderij - Polderdijk 69 in Maasdam.

Zuid-Beijerland.
28-07-2020

28-07-2020

28-07-2020

De beslistermijn wordt met 6 weken

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

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

bestaande watergang - Keizersdijk 14a in

20-07-2020

Rectificatie: Het slopen van panden,

De nieuwe beslisdatum wordt daardoor

Strijen.

09-10-2020.

Het verlengen van de fietsenberging
Sweelinckstraat 37 in Numansdorp.

wordt met 6 weken verlengd volgens art. 3,9

Het plaatsen van een airco met ombouw aan

lid 2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum

de achterzijde van de woning - Oostdijk 68 in

wordt daardoor 08-09-2020.

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

Het tijdelijk plaatsen van portacabins Het verbouwen en uitbreiden van de woning
Het bouwen van een woning - Wintertaling
2a in Numansdorp.
Het plaatsen van een betonnen keerwand Zinkweg 241 in Oud-Beijerland.
Het realiseren van een dierenartspraktijk Achterstraat 26 in Nieuw-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 plaatsen van een stacaravan Boomdijk 25 in Klaaswaal.

van een schutting en het parkeren van een

- Volgerlandseweg 1 in Numansdorp.

31-07-2020

29-07-2020

30-07-2020

Wilhelminastraat 61 in Nieuw-Beijerland.

31-07-2020

46 in Numansdorp.

Bezwaar maken

Koninginneweg 110 in Oud-Beijerland.

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Jasmijnstraat

bouwen van een aanbouw, het plaatsen

Het vergroten van de woning aan de

Het slopen van de woning en bijgebouwen
- Dorpsgaard 16 in Nieuw-Beijerland.

28-07-2020

29-07-2020

achterzijde en op de bestaande garage -

31-07-2020

28-07-2020

Besluiten

Het wijzigen van de voorgevel, het afwijken

Mookhoek.

31-07-2020

Smidsweg 20 in Westmaas.

Het plaatsen van een overkapping - Fregat
18 in Oud-Beijerland. De beslistermijn

voertuig op eigen grond - Viskilstraat 37 in

31-07-2020

28-07-2020

en aanbrengen van gevelbekleding -

van het bestemmingsplan voor het

29-07-2020

Ingekomen sloopmeldingen

Het realiseren van een overstek over de

Oud-Beijerland.
28-07-2020

Het realiseren van een aanbouw aan de

bezwaar heeft ingediend. Een voorlopige voorziening
kan ook digitaal aangevraagd worden bij de
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.

Het slopen van de schuur - Raadhuislaan
69 B in Mijnsheerenland.
Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Vioolerf 6 in
’s-Gravendeel.

30-07-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - van
Speijkstraat 39 in Oud-Beijerland.

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

27-07-2020

Vergunning voor het organiseren van de
Hoeksche Bijenmarkt ter hoogte van de
Groot Cromstrijensedijk 17A in Strijen.

