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

contactgegevens achter zodat de GGD contact kan
opnemen bij een besmetting die verband houdt met
de horecagelegenheid.

Recreatieve instellingen: sluiting bij
besmetting
Blijkt uit het bron- en contactonderzoek van
de GGD, dat een recreatieve instelling (zoals
horecaondernemingen en pretparken) de bron is
van meerdere besmettingen, dan wordt de instelling
gesloten. De voorzitter van de Veiligheidsregio kan de
instelling voor max. 14 dagen sluiten.

Teststraat op Schiphol en andere locaties
Op Schiphol – en mogelijk later ook op andere locaties
– komt een teststraat voor reizigers uit risicogebieden.
Bij aankomst in Nederland laten reizigers uit oranje
gebieden zich testen en zij gaan thuis in quarantaine.
Wie zich niet laat testen bij aankomst, gaat 14 dagen in
thuisquarantaine.

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

Nieuwe noodverordening
vanaf 10 augustus
Vanaf 10 augustus geldt een nieuwe noodverordening.
Deze noodverordening vervangt de versie van 15
juli en geeft veiligheidsregio’s meer bevoegdheden
om lokaal en regionaal maatregelen te nemen om
uitbraken tegen te gaan of in te perken. Ook landelijke
regels zijn aangescherpt.

De nieuwe maatregelen:
Introducties door onderwijsinstellingen en
studentenverenigingen:
•	Studieverenigingen en studentensportverenigingen
mogen geen fysieke activiteiten organiseren als
die nodig zijn voor de introductie van de studie of
sport.
•	De voorzitter van de Veiligheidsregio kan
wel onder bepaalde voorwaarden een
ontheffing verlenen aan onderwijsinstellingen,
studentenverenigingen of studenten
sportverenigingen als zij voor introductie
actieviteiten fysieke bijeenkomsten willen
organiseren.

Horeca: contactgegevens achterlaten
De horeca moet binnen én buiten blijven werken
met reservering (van tevoren of aan de deur), een
gezondheidscheck en het toekennen van een vaste
zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar.
Voortaan worden alle bezoekers ook gevraagd
zich te registreren. Bezoekers laten naam en
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Regionale en lokale maatregelen
Voorzitters van Veiligheidsregio’s krijgen nieuwe
bevoegdheden om verschillende lokale en/of
regionale maatregelen toe te passen en zo lokale
uitbraken van het virus te voorkomen of tegen te gaan.
Deze maatregelen kunnen ook landelijk ingevoerd
worden als dit nodig blijkt. Het gaat om:
•	Grootschalige samenkomsten verbieden, zoals
de aanwezigheid van publiek bij sportwedstijden
weren;
•	Openingstijden voor horeca en nachtwinkels
beperken.
Daarnaast hadden zij ook al een aantal andere
bevoegdheden voor regionale maatregelen, zoals:
•	Het invoeren van eenrichtingsverkeer in
winkelstraten;
•	Gedragsmaatregelen nemen zoals een
mondkapjesplicht in bepaalde gebieden;
•	Locaties of parkeergelegenheden afsluiten.

Vrijwilligers gezocht voor
signalerende huisbezoeken
in Numansdorp, Klaaswaal,
Strijen, Nieuw-Beijerland,
Zuid-Beijerland,Piershil en
Goudswaard
In de Hoeksche Waard is een grote groep inwoners 75
jaar of ouder. De gemeente wil graag weten wat zij
nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig thuis
te wonen en sociaal actief te zijn. Daarover gaan,
namens de gemeente, vrijwilligers met hen in gesprek
tijdens de signalerende huisbezoeken. In de kernen
Numansdorp, Klaaswaal, Strijen, Nieuw-Beijerland,
Zuid-Beijerland, Piershil en Goudswaard zullen deze
huisbezoeken in het najaar weer gaan plaatsvinden.
Hiervoor worden vrijwilligers gezocht die het leuk
vinden om deze gesprekken aan te gaan.

Gespreksonderwerpen
Tijdens de bezoeken gaan vrijwilligers met de ouderen
in gesprek over onderwerpen die ouderen zelf
aangeven. Daarnaast vraagt de vrijwilliger ook naar
onderwerpen die gaan over wonen, zorg en welzijn.
De uitkomsten van die gesprekken koppelen zij terug
aan de ouderenadviseur/sociaal makelaar. Deze pakt,
indien nodig, eventuele signalen op in overleg met de
oudere.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die:
• Goed kunnen luisteren
• Sociaal voelend zijn
• Geduldig zijn
• Kunnen signaleren
• Deze signalen kunnen omzetten in hulpvragen
• Leergierig zijn en openstaan voor scholing
• Privacy respecteren
• Zich aan afspraken houden
• In een team kunnen werken
•	Vijf bezoeken per maand kunnen doen (tijd en dag
zelf te bepalen)
Elke vrijwilliger bezoekt per maand 5 inwoners.
Daarnaast komen de vrijwilligers 1x per maand samen
om kennis en ervaring uit te wisselen.

Covid-19
Natuurlijk zullen de bezoeken en bijeenkomsten
volledig conform de actuele RIVM richtlijnen rondom
Covid-19 plaatsvinden. Wij informeren u hierover en
faciliteren u, zodat u de bezoeken op de juiste wijze
kunt uitvoeren.

Bent u de vrijwilliger die we zoeken?
Neem dan vóór 1 september contact met ons op.

Om vrijwilliger te worden in Numansdorp,
Cromstrijen en Strijen:
Ivonne van der Plas-den Boer, ouderenadviseur.
Telefoon: 088 – 647 12 64
of e-mail: ivonne.vanderplas@gemeentehw.nl

Om vrijwilliger te worden in
Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland, Piershil
en Goudswaard:
Apolonia Verschoor, sociaal makelaar ouderen
Telefoon: 06 – 82 54 85 03
of e-mail: apolonia.verschoor@welzijnhw.nl
Na uw aanmelding nemen wij zo spoedig mogelijk
contact met u op.

Vergunning voor kappen
bomen Windpark Oude Maas
aangevraagd
Gemeente Hoeksche Waard heeft de ambitie om in
2040 energieneutraal te zijn. Daarvoor hebben we
alle schone energie nodig die we kunnen opwekken.
De bouw van 5 windmolens aan de noordrand van
de Hoeksche Waard is een belangrijk onderdeel voor
het behalen van deze ambitie. Voor de bouw van het
Windpark gaat de ontwikkelaar, Eneco en Renewable

Energy Factory, bomen kappen. Hiervoor geldt geen
kapvergunningplicht bij gemeente Hoeksche Waard.
Er is wel een vergunning nodig voor het uitvoeren
van de werkzaamheden voor het vellen en rooien van
houtgewas. De ontwikkelaar diende de aanvraag voor
deze vergunning in op donderdag 6 augustus.
De volgende benodigde vergunningen voor het
windpark zijn door de ontwikkelaar bij de gemeente
aangevraagd:
•	Vergunning voor het uitvoeren van een werk, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (het
vellen en rooien van houtgewas)
•	Vergunning voor de aanleg van de wegen,
•	Vergunning voor de kraanopstelplaatsen
•	Vergunning voor het plaatsen een van
inkoopstation.
De gemeente heeft 8 weken de tijd om de vergunning
te beoordelen (en kan dit met 6 weken verlengen).
Wij beoordelen de stukken voor de aanvraag,
de onderzoeken die hier voor nodig zijn en het
compensatieplan zorgvuldig. Wij laten de stukken
ook toetsen door de omgevingsdienst Haaglanden
en de provincie Zuid-Holland. Na verlening van de
vergunning liggen alle besluitstukken behorende bij
de omgevingsvergunning 6 weken voor iedereen ter
inzage. Via onze website en onze gemeenterubriek in
Het Kompas informeren wij u hierover.

De beste plek voor de windmolens is zo
dicht mogelijk tegen de Oude Maas
Samen met de inwoners van Heinenoord kozen wij
voor deze locatie. Zo beperken we de overlast voor
omwonenden. Dit betekent dat we helaas 1014
bomen moeten kappen. Het gaat hierbij voor het
grootste deel om vooral dunne, dicht opeenstaande
essen- en wilgen met hier en daar een forsere boom.
In totaal gaat het om ongeveer 1 hectare grond. Het
is verplicht om de gekapte bomen en verdwenen
natuur op een andere plek te compenseren. Hiervoor
is ongeveer 2,3 hectare beschikbaar op het buitendijks
gebied Kooimansland, ten noorden van Heinenoord.
Dit gebied is vergelijkbaar met de oppervlakte van
ongeveer 4 voetbalvelden.
Het plan voor dit nieuwe bos werken we uit met
inwoners van Heinenoord, belangenorganisaties en
Hoekschewaards Landschap. Maar zeker is dat dit een
gevarieerd bos wordt dat goed toegankelijk is vanuit
Heinenoord. Met wandelpaden en mogelijk bankjes,
picknicktafels en speelnatuur voor kinderen wordt dit
een bos waar het ook fijn recreëren is.

Hoekschewaards Landschap ontwierp een
natuurcompensatieplan
Met dit plan wordt de natuur- en recreatieve waarde
van het gehele Buitenzomerlandenbos vergroot. De
initiatiefnemer heeft ook dit plan omarmd. Zij zorgt
onder andere voor de komst van een vogelkijkwand bij
de Mollevlakte, een oeverzwaluwenwand aan de Oude
Maas en het verbeteren van de wandelpaden.

Meld u aan voor de nieuwsbrief ‘de
Buitenzomerlanden Heinenoord’
Hierin houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling
van Windpark Oude Maas en de natuurontwikkeling in
de Buitenzomerlanden. U kunt een e-mail sturen naar
ondersteuningpro@gemeentehw.nl. Wie niet over
internet beschikt, kan zich telefonisch aanmelden via
telefoonnummer 088 - 647 1409. Op www.windparkoudemaas.nl leest u vanaf september over de laatste
ontwikkelingen van het windpark Oude Maas.

Acties om energie te
besparen
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 omdit 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. Alle dorpen/woonkernen
komen aan de beurt. De eerste fase is inmiddels
gestart voor inwoners van onder andere Strijen,
Strijensas en Numansdorp (zuidoostelijk deel van de
Hoeksche Waard). Heeft u nog niet gereageerd maar
wel interesse? U kunt tot 1 oktober nog meedoen!

Buurtacties 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. Voordat dit bij u in de buurt
gebeurt, ontvangt u eerst een brief.

Meer informatie
Heeft u al een brief gekregen en wilt u (nog) meedoen
met de aankoopactie? Of wilt u meer informatie? Kijk
dan op www.regionaalenergieloket.nl.

Denk mee over klimaat
verandering en aanpassen
van de buitenruimte verlengd tot 17 augustus
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.
Gemeente, waterschap en provincie vragen inwoners
van de Hoeksche Waard hierover mee te denken, door
mee te doen aan het onderzoek ‘Prettig wonen in een
veranderend klimaat’.
Alle Hoeksche Waarders kunnen mee doen door
een online vragenlijst in te vullen. Hoe denkt u over
de gevolgen van klimaatverandering? Merkt u er
iets van? Heeft u ideeën hoe we onze buitenruimte
leefbaar kunnen houden, ook tijdens droogte, hitte of
plensbuien? Gemeente Hoeksche Waard, waterschap
Hollandse Delta en provincie Zuid-Holland zijn hiernaar
benieuwd. Het doel van het onderzoek is een beeld
krijgen van wat er leeft onder inwoners om vervolgens
samen toe te werken naar een klimaatbestendige
Hoeksche Waard.

Klimaatadaptatie; ons aanpassen aan
klimaatverandering
De buitenruimte aanpassen aan het veranderende
klimaat noemen we klimaatadaptatie. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan meer ruimte voor de opvang van
water, meer groen en meer schaduwrijke plekken.
Harry van Waveren, wethouder Openbare ruimte:
“Dat het klimaat verandert, merken we allemaal.
Gemeente, waterschap en provincie werken samen om
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ons hierop beter voor te bereiden. Maar dat kunnen
we niet alleen. De omgeving klimaatbestendig maken
is een taak van ons allemaal. Inwoners kunnen ons
daarbij helpen.” Heemraad Johan van Driel, vult aan:
“Inwoners weten het beste wat wel en niet kan in de
wijk of straat. Ook kunnen zij een belangrijke bijdrage
leveren in de tuin, op het balkon, dak of aan de gevel.
Ze zijn onze belangrijkste adviseurs. Doe daarom mee
met de vragenlijst!”

ring - 20293273

Meedoen aan de online vragenlijst kan tot
17 augustus

20293425

De vragenlijst ‘Prettig wonen in een veranderend
klimaat’ staat op www.gemeentehw.nl/aanpassenaan-klimaatverandering. Meedoen aan de vragenlijst
duurt ongeveer 5-10 minuten. Dit najaar wordt er
een klimaatatelier georganiseerd met inwoners over
het samen klimaatbestendig maken van de Hoeksche
Waard. Via de vragenlijst kunt u zich hiervoor
aanmelden. Onder de deelnemers aan de vragenlijst
worden 5 Nationale Tuinbonnen ter waarde van
€ 100,- uitgereikt.

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

Plaats gevonden

voetbal/gemeentehuis
zonnebril - 20293289

Nieuw-Beijerland –

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

herenfiets - 20293375

Strijen – Irenestraat 30

02-08-2020

Het starten van een B&B - Molendijk 113 in

damesfiets - 20293381

Strijen – Julianastraat 67

telefoon - 20293405

Zuid-Beijerland – Noorddijk

damesfiets - 20293407

Strijen – Lange Meet 48

handbeschermers -

niet bekend

knuffel - 20293454

Puttershoek – Speenkruid 2

kinderfiets - 20288373

Strijen – Lange Meet 48

damesfiets - 20288451

Strijen – Nijverheidsstraat 8

damesfiets - 20288478

Numansdorp – Burg. de
Zeeuwstraat

damesfiets - 20288504

Strijen – Molenstraat 25

damesfiets - 20288508

Nieuw-Beijerland – Handelsstraat
Nieuw-Beijerland – Handelsstraat

Oud-Beijerland – W. van

Oud-Beijerland – W. van Vlietstraat

20293593

6

kinderzonnebril -

Oud-Beijerland – W. van Vlietstraat

20293601

6

damesfiets - 20293685

Oud-Beijerland – OudBeijerlandsedijk 24

herenfiets - 20293763

Oud-Beijerland – de Vriesstraat 4

damesfiets - 20293795

Oud-Beijerland – Oost-Voorstraat
35A

damesfiets - 20293805

Oud-Beijerland – Steenenstraat
49

herenfiets - 20289357

Oud-Beijerland – Nobelstraat

herenfiets - 20290314

Oud-Beijerland – Zinkweg

dames e-bike - 20291134

Strijen – Lange Meet 50

damesfiets - 20291204

Strijen – Lange Meet 48

damesfiets - 20291850

Strijen – Irenestraat 30

herenfiets - 20292400

Oud-Beijerland – Boerderijweg 2

herenfiets - 20292436

Strijen – Keizersdijk 90

herenfiets - 20292553

Oud-Beijerland – Steenenstraat

damesfiets - 20292742

Nieuw-Beijerland – Spuidijk 31A

damesfiets - 20292764

Nieuw-Beijerland – Spuidijk 31A

kentekenplaat - 20293179

Maasdam – kruispunt
gemeentehuis

kinderfiets - 20293255

Nieuw-Beijerland – Spuidijk 31A

Het plaatsen van een airco - Gorterstraat 5
in Oud-Beijerland.

05-08-2020

Het verlengen van de bestaande ontheffing
op het bestemmingsplan met een periode

(kraanopstelplaatsen) - Aanleg kabels -

Vlietstraat

Bouw van twee inkoopstations - Afgraven

Oud-Beijerland – W. van

van gronden ten behoeve extra ruimte

Vlietstraat

voor de rivier - Graven van een watergang -

Oud-Beijerland – W. van

windpark Oude Maas in Heinenoord.

mountainbike - 20296010
damesfiets - 20296021

Vlietstraat
herenfiets - 20296039
damesfiets - 20296068
damesfiets - 20296093

06-08-2020

06-08-2020

Deelvergunningen windpark Oude Maas

Het aanbrengen van extra klemconstructies
en het uitvoeren van een conserverings

Vlietstraat

herstel - Haringvlietbrug in Numansdorp.

Oud-Beijerland – W. van

06-08-2020

Het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen

Vlietstraat

bij elektrische palen - Buttervliet aan de

Oud-Beijerland – W. van

Rijksweg A29 in Numansdorp.

Vlietstraat
damesfiets - 20296101

van 5 jaar - Mookhoek 117 in Mookhoek.

Oud-Beijerland – W. van

06-08-2020

Oud-Beijerland – W. van
Vlietstraat

24

20288586

in Oud-Beijerland.
05-08-2020

van andere oppervlakteverhardingen

niet bekend

Puttershoek – terrein ijsbaan

vervangen van de klusruimte - Zinkweg 259

Oud-Beijerland – W. van

herenfiets - 20295972

geldbedrag - 20298175

gouden hangertje -

Het uitbreiden van de kleedruimte en het

voor: Aanleg van wegen en het aanleggen

Nieuw-Beijerland – Handelsstraat

Nieuw-Beijerland – Spuidijk 31A

04-08-2020

Vlietstraat

Oud-Beijerland – Debussyring

Nieuw-Beijerland – Spuidijk 31A

– Burg. de Zeeuwstraat 48 in Numansdorp.

Oud-Beijerland – W. van

kentekenplaat - 20296748

damesfiets - 20288550

Het isoleren van de buitengevel en de vloer

kinderfiets - 20295949

24

damesfiets - 20288543

04-08-2020

Numansdorp – Fortlaan

Strijen – Lange Meet 50

Nieuw-Beijerland – Spuidijk 31A

111a in Zuid-Beijerland.

portemonnee - 20293851

damesfiets - 20296379

24

Het vervangen van een loods - Zwartsluisje

Strijen – Molenstraat

Nieuw-Beijerland – Handelsstraat

herenfiets - 20288535

03-08-2020

rugzak - 20293827

racefiets - 20288527

Nieuw-Beijerland – Handelsstraat

Het realiseren van een dakopbouw inclusief

kinderzonnebril -

Maasdam – Sportlaan 22

damesfiets - 20288531

03-08-2020

Beijerland.

mountainbike - 20296375

24

Het aanleggen van een inrit -

een dakterras - Bordewijkring 36 in Oud-

Strijen – Oranjestraat

Nieuw-Beijerland – Handelsstraat

03-08-2020

Donkervoortlaan 18 in Oud-Beijerland.

damesfiets - 20288518

damesfiets - 20288530

Munnikenweg 14 in Westmaas.

’s-Gravendeel – Havenweg

24

damesfiets - 20288529

De bestaande uitrit verbreden -

damesfiets - 20293494

24
damesfiets - 20288517

Zuid-Beijerland.
03-08-2020

Vlietstraat

Nijverheidsstraat
damesfiets - 20287538

’s-Gravendeel –

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

’s-Gravendeelseweg

registratienummer
herenfiets - 20287507

Maasdam – parkeerplaats

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.

Het bouwen van een inkoopstation Windpark Oude Maas in Heinenoord.

06-08-2020

Het bouwen van een woning met een
berging - Wintertaling 1 in Numansdorp.

06-08-2020

Het plaatsen van een dakkapel - Irisstraat 19
in Zuid-Beijerland.

06-08-2020

Het vellen en rooien van houtgewas Windpark Oude Maas in Heinenoord.

06-08-2020

Het vervangen van handelsreclame Beijersehof 19 in Oud-Beijerland.

Verleende omgevings
vergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

04-08-2020

Het aanbrengen van reclame aan de
voorgevel - Boterhof 1 in Oud-Beijerland.

04-08-2020

Het plaatsen van een overkapping Biezenvlechter 19 in Puttershoek.

04-08-2020

Het bouwen van een woning - Kornet 4 in
Numansdorp.

04-08-2020

Het realiseren van een appartement/studio
op de zolderverdieping van de woning D Dorpsstraat 179 in Zuid-Beijerland.

05-08-2020

Het plaatsen van een dakopbouw Vlietstraat 34 in ’s-Gravendeel.

05-08-2020

Het bouwen van een woning - OudHeinenoordsewegje 23 C in Heinenoord.

05-08-2020

Het realiseren van een aanbouw aan de
voorzijde van de woning - Rubinsteinplein
22 in Oud-Beijerland.

05-08-2020

Het bouwen van een woning - Perengaard
27 in Nieuw-Beijerland.

05-08-2020

Het realiseren van een nieuwe berging met
overkapping - Sportlaan 22 in Strijen.

06-08-2020

Het bouwen van een museum met opslag -

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

04-08-2020

Loterijvergunning t.b.v. Stichting Geven
voor Jong Leven. Trekking vindt plaats

Mookhoek 93 in Mookhoek.

op 25 september 2020 bij de notaris in
Mijnsheerenland.

Verleende vergunning
brandveilig gebruik
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

07-08-2020

Het brandveilig gebruiken van een school Marktveld 11 in Nieuw-Beijerland.

Beslistermijn verlengen
Datum

Zakelijke inhoud

verlenging
03-08-2020

Het vervangen van het keukenraam en het
aanpassen van de gevel - Schoolstraat 5 in
Puttershoek. De beslistermijn wordt met 6
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
11-09-2020.

03-08-2020

Het aanleggen van een paardrijbak - Smitsweg
9 in Klaaswaal. De beslistermijn wordt met 6
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de

Uitschrijving personen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

22-07-2020

M. da Rocha Antunes Zachariotti (OudBeijerland)

24-07-2020

H. Mourits (Oud-Beijerland)

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u
binnen zes 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.

Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
26-09-2020.
07-08-2020

Het plaatsen van een verlengde nok op
het achterdakvlak - Ribesstraat 43 in OudBeijerland. De beslistermijn wordt met 6
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
22-09-2020.

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.

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

03-08-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Ribesstraat 12
in Oud-Beijerland.

04-08-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Gravin Anna
van Burenstr. 4 in Zuid-Beijerland.

04-08-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen Wilhelminastraat 50 in Heinenoord.

07-08-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Weelsedijk
56 a in Strijen.

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.

Z-20-370343 Kennisgeving
ontwerpbeschikking Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht Uitgebreide
procedure
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens
zijn de omgevingsvergunning die op 29 april 1969
is verleend voor de inrichting, zijnde een varkens
mesterij, geheel in te trekken. Het betreft de
inrichting gelegen aan de Beneden Gorsdijk 34-36 te
‘s Gravendeel. Op 4 maart 2020 is een brief ontvangen
waarin wordt aangegeven dat er per 1 januari 2020
geen varkens meer worden gehouden en daarmee de
varkensmesterij niet meer in werking is.
De ontwerpbeschikking ligt van 24 augustus 2020 t/m
5 oktober 2020 ter inzage.

zienswijzen inbrengen bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Hierna
stellen wij een definitief besluit op.
Voor het naar voren brengen van mondelinge ziens
wijzen kan contact worden opgenomen met de
behandelend ambtenaar (mevrouw H. Luijting,
telefoonnummer. 078 - 770 85 85). Van mondeling
naar voren gebrachte zienswijzen wordt een verslag
gemaakt.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen
de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Vastgesteld bestemmings
plan Dorpsgaard NieuwBeijerland ter inzage
De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft op 14
juli 2020 het bestemmingsplan Dorpsgaard NieuwBeijerland ongewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.1963.
BPDorpsgaardNB20-VG01).

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plan ziet toe op de realisatie van 7 woonkavels op
het terrein van de oude boomgaard. Het plangebied
speelt een belangrijke rol bij de afhechting van de wijk
‘Wonen aan de Kreek’. Het plangebied maakt deel
uit van de woningbouwuitbreiding Nieuw-Beijerland
Zuid, Park Zuidrand en zorgt voor de voltooiing van
het ‘dorpsrondje Nieuw-Beijerland’. Het plan is in
sterke samenhang met de voorgenoemde projecten
ontworpen.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en
alle bijlagen liggen met ingang van donderdag 13
augustus tot en met woensdag 23 september 2020
ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPDorpsgaardNB20-VG01)
Wanneer u het bestemmingsplan in het gemeentehuis
of een servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak
maken met team Omgeving, bereikbaar via
telefoonnummer 14086.

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 13 augustus tot en met 23
september 2020 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;
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

Wegens de coronamaatregelen is het tijdelijk niet
mogelijk om stukken in te zien op het gemeentehuis.
Voor het inzien van stukken kunt u telefonisch contact
opnemen met de gemeente. Bereikbaar op 14 0186.

Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzage legging kan een ieder
gedurende 6 weken schriftelijke of mondelinge

Vervolg

V E R V O L G

Mogelijkheid tot uitstellen van het in
werking treden van het bestemmingsplan
via een voorlopige voorziening

bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

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

Wanneer een belanghebbende gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de

Vragen?

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

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht
bij Misja Maes via telefoonnummer 088 – 647 17 09 of
via e-mail misja.maes@gemeentehw.nl.

