
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

Wegwerkzaamheden 
Munnikendijk in Westmaas 
Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 18 
september voert waterschap Hollandse Delta groot 
onderhoud uit aan de Munnikendijk (fase 2). De 
werkzaamheden betreffen het deels vervangen 
van de asfaltconstructie, het aanbrengen van 
bermverharding, het herstellen van straatwerk en het 
afwerken en inzaaien van bermen.

Gedurende deze tweede fase wordt het verkeer 
over 1 weghelft geleid. Het naast liggende fietspad 
beschikbaar voor fietsers, nood- en hulpdiensten 
en eventueel bestemmingsverkeer. Bewoners 
van het gedeelte van de Munnikendijk waar de 
werkzaamheden plaatsvinden, hebben een brief 
ontvangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door KWS Infra bv uit Zwijndrecht.

Geitenwei Klaaswaal  
zoekt vrijwilligers
Door de verkoop van de Hoeckenisse in Klaaswaal 
moest ook het naastgelegen geitenweitje verplaatst 
worden. Met veel hulp van diverse vrijwilligers werd er 
een nieuw onderkomen aangelegd. En wat voor één! 
Tussen de Hoeckenisse, de Groen van Prinstererschool 
en Tennisvereniging Klaaswaal kwamen 2 weitjes, 
diverse stallen en grote konijnenhokken (de oude, 
maar nog goede hokken van kinderboerderij De 
Boezemvriend in Oud-Beijerland). Inmiddels zijn 

de dieren helemaal gewend aan hun mooie, ruime 
onderkomen en genieten ze met volle teugen. Ook 
beheerder/vrijwilliger Pia van Dalen is heel blij met 
de nieuwe, grotere locatie. Ze verzorgt al bijna 20 
jaar dagelijks de dieren van het geitenweitje. Dit doet 
ze samen met een paar vaste vrijwilligers en in de 
vakanties en weekenden krijgt ze hulp van scholieren. 
Toch is Pia nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
(jong, maar liefst ook wat ouder). Ben jij een grote 
dierenvriend en vind je het niet erg om je handen uit 
de mouwen te steken? Neem dan even contact op met 
Pia van Dalen via telefoonnummer 06 – 57 32 98 87.

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. Zakelijke inhoud

08-08-2020 Het aanleggen van een damwand - Fortlaan 

15 in Numansdorp.

09-08-2020 2 kleine dakkapellen plaatsen - 

Middelsluissedijk WZ 35 in Numansdorp.

10-08-2020 Het bouwen van een garage/schuur -  

Oud-Cromstrijensedijk OZ 31a in Klaaswaal.

10-08-2020 Het bouwen van tijdelijke tunnelkassen - 

Mollekade 26d in Heinenoord.

10-08-2020 Het realiseren van een uitbouw op het 

balkon - de Heul 15 in Maasdam.

12-08-2020 Melding brandveilig gebruik - Fazant 1 in 

Maasdam.

13-08-2020 Het realiseren van een in-/uitrit - Rustburg 

15 in Oud-Beijerland.

13-08-2020 Het uitbreiden van de woning - Achterweg 

6 in Goudswaard.

14-08-2020 Het bouwen van een woning - 

Ambachtsheerenlaan bouwnummer 6 in 

Zuid-Beijerland.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

31-07-2020 *** Rectificatie ***  

Het bouwen van een woning – Wintertaling 2a 

in Numansdorp dit moet zijn Paltrokmolen 2a 

in Numansdorp.

10-08-2020 Het bouwen van een bewaarloods - 

Steenplaats 13 in Strijen.

10-08-2020 Het bouwen van een schuurwoning - 

Damgaarde 3 in Nieuw-Beijerland.

10-08-2020 Het realiseren van een carport in de voortuin - 

Binnenmaasoever 6 in Maasdam.

10-08-2020 Het verbreden van de parkeerplaats - Karel 

Doormanstraat 67 in Oud-Beijerland.

13-08-2020 Het bouwen van een bedrijfshal - 

Donkervoortlaan 18 en 18a in Oud-Beijerland.

14-08-2020 Het verbreden van de uitrit - Rijkestraat 48 in 

’s-Gravendeel.

14-08-2020 Het uitbreiden van OBS De Boomgaard - 

Beatrixplein 5 in Mijnsheerenland.

Beslistermijn verlengen
Datum  

verlenging

Zakelijke inhoud

07-08-2020 Het renoveren en isoleren van de daken van de 

woning, de schuur en het koesthuis - Hoekseweg 

14 in Strijen. De beslistermijn wordt met 6 

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

Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 

03-10-2020.

07-08-2020 Het plaatsen van een aanbouw - Banckertstraat 

1 in Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 

van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 07-10-2020.

07-08-2020 Het plaatsen van zonnepanelen - Weelsedijk 29 

in Strijen. De beslistermijn wordt met 6 weken 

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

De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 

11-09-2020.

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.

I N F O R M A T I E 19 augustus
2020



Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

12-08-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen - Oleanderstraat 7 in 

Oud-Beijerland.

12-08-2020 Het verwijderen van asbesthoudende 

materialen - Oleanderstraat 7 in Oud-

Beijerland.

13-08-2020 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen - Oranjeweg 40 in 

Zuid-Beijerland.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

10-08-2020 De gewijzigde vergunning voor het houden 

van een collecte in de periode van maandag 

12 oktober tot en met donderdag 17 

oktober voor een nieuwe omheining voor 

de Kinderboerderij in Piershil. 

12-08-2020 Vergunning voor het organiseren van een 

Drive-in markt op zaterdag 12 september 

ter hoogte van de Sportlaan 2a in 

Puttershoek.

13-08-2020 Exploitatievergunning voor Fleur’s 

Afhaal hoekje aan de Molendijk 61 in 

Oud-Beijerland.

14-08-2020 Ontheffing artikel 35 van de Drank- en 

Horecawet tijdens de Buurtbarbecue op 

zaterdag 22 augustus van 16.00 tot 23.00 

uur in Strijen.

Wet op de Kansspelen
Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

11-08-2020 Vergunning voor het aanwezig hebben van 

2 kansspelautoma(a)t(en) in de inrichting La 

Chiva op de locatie Wilhelminastraat 15b in 

Mijnsheerenland.

Uitschrijving personen

Het college van B&W maakt bekend, dat na onderzoek 
is gebleken dat onderstaande persoon niet meer 
wonen op het adres waar zij in de basisregistratie 
personen staan ingeschreven. Het college heeft 
besloten deze persoon uit te schrijven uit de 
Basisregistratie Personen van gemeente Hoeksche 
Waard en te registreren in de landelijke Registratie 
Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres.

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

17-07-2020 M. Andrei (Maasdam), Uitgeschreven conform 

art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

30-07-2020 T.A. Labuda-Berthelsen (Oud-Beijerland), 

Uitgeschreven conform art. 2.22 en 2.60 Wet 

BRP.

30-07-2020 M. Labuda-Berthelsen (Oud-Beijerland), 

Uitgeschreven conform art. 2.22 en 2.60 Wet 

BRP.

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit 
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u 
binnen 6 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. 

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.

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 nabij Hooiplok 12 in Goudswaard.

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

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

Contactgegevens en openingstijden


