
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 waardeert 
vrijwilligers met  
feestelijk diner
Dat dit een bijzonder jaar is, heeft niet alleen te maken 
met het feit dat we met een bijzondere crisis te maken 
hebben. Dit jaar heeft de gemeente haar eerste 
fusiejaar achter de rug. Ambtenaren en collegeleden 
hebben hun weg gevonden in een nieuwe setting. 
Nu is het tijd om te kijken naar de waardering voor al 
die inwoners die de Hoeksche Waard tot een hechte 
samenleving maken. Een samenleving waarin we 
omkijken naar elkaar, waar we ons vrijwillig inzetten 
om te zorgen dat iedereen mee kan doen en meetelt. 
Daarom is besloten een diner te organiseren voor 
vrijwilligers die zorgen voor verbinding en hiervoor 
genomineerd kunnen worden.

Joanne Blaak, wethouder met onder meer 
eenzaamheidsbestrijding, jeugd(zorg), welzijn en 
inclusieve samenleving in haar pakket, zegt: ‘We 
hebben de afgelopen tijd natuurlijk veel initiatieven 
zien ontstaan rondom de coronacrisis. Mooie 
initiatieven die laten zien hoe de Hoeksche Waard 
samen optrekt als er iets ernstigs gebeurt. We zagen 
dat veel jonge mensen in actie zijn gekomen voor 
buurtgenoten die niet naar buiten konden. Daar 
zijn we erg trots op. Met de waardering die we nu 
organiseren, willen we ook de onzichtbare initiatieven 
zichtbaar maken. Initiatieven die spontaan zijn 
ontstaan en waar waardevolle verbindingen door zijn 
ontstaan. Bijvoorbeeld om eenzaamheid tegen te 
gaan.’

‘En dan gaat het vooral ook om die mensen die 
niet per se bij een vereniging of organisatie zijn 

aangesloten. Mensen die los van structuren creatieve 
ideeën uitwerken die andere mensen helpen’, 
vult Paul Boogaard, wethouder met onder meer 
sport en dorpsgericht werken in zijn portefeuille, 
aan. ‘Voor deze vrijwilligerswaardering kijken we 
dan ook naar twee categorieën: de mensen die de 
afgelopen maanden het verschil hebben gemaakt 
tijdens de coronacrisis en de mensen die zich voor 
andere initiatieven hebben ingezet die zorgden voor 
die samenhang in onze gemeente. Daar zijn echte 
pareltjes bij.’

‘Het mooie van vrijwilligerswerk is de wederkerigheid’, 
vervolgt Blaak. ‘Vrijwilligers helpen mensen in hun 
omgeving, maar krijgen daar ook heel veel voor terug. 
Het is ontzettend dankbaar werk als je ziet dat door 
jouw toedoen een activiteit plaats kan vinden, mensen 
in beweging komen, of een kantine open kan. Ertoe 
doen is voor iedereen een basiswaarde en bij het doen 
van vrijwilligerswerk merk je meteen dat je van belang 
bent.’

‘Mooi is ook dat we, omdat we een nieuwe gemeente 
zijn, vanuit de traditie van de oude vrijwilligersprijzen 
groeien naar iets nieuws dat we verder kunnen 
ontwikkelen’, besluit Boogaard. ‘Dit jaar is dat 
een diner op maandag 7 december, de Nationale 
Vrijwilligersdag, maar misschien doen we volgend jaar 
iets heel anders. Wie daarin mee wil denken, kan zich 
melden bij Welzijn Hoeksche Waard.’

Wilt u een initiatief aanmelden voor de 
vrijwilligerswaardering? Vul dan het formulier 
in op www.welzijnhw.nl/vrijwilligerswerk. Een 
onafhankelijke jury zal uit de inzendingen een selectie 
maken van mensen die mogen deelnemen aan het 
Vrijwilligersdiner op 7 december. We houden ons 
hierbij aan de dan geldende richtlijnen van het RIVM. 
Daarnaast krijgen alle genomineerden een leuke 
attentie. 

E-bike/fiets Informatiedag 
Oud-Beijerland 
16 september

Woensdag 16 september organiseert Veilig Verkeer 
Nederland, samen met de Regionale Projectgroep 
Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV) en de 
gemeente een E-bike/fiets Informatiedag. De theorie 
over de belangrijkste verkeersregels en borden voor 
fietsers wordt besproken. Verder krijgt u informatie 
waar u op moet letten bij het berijden van een e-bike 
en is er ook een praktijkonderdeel.

Theorie en praktijk
U gaat onder begeleiding van medewerkers van Veilig 
Verkeer Nederland ( VVN ) op  de parkeerplaats één 
of meerdere vaardigheidsoefeningen doen. Iedere 
deelnemer kan desgewenst samen met een VVN-
medewerker een rit door de wijk maken. Deze volgt 
u dan op een veilige afstand. Soms wordt ter plaatse 
een verkeerssituatie besproken. Na de rit volgt een 
gesprek met eventuele adviezen.

E-bike
Steeds meer mensen maken gebruik van een e-bike. 
Het kan dan soms problemen opleveren om bepaalde 
verkeerssituaties op te lossen. De verkeersregels 
wijzigen regelmatig en ook de verkeersintensiteit 
wordt steeds groter. De vele ongevallen met e-bike’s 
bewijzen heel duidelijk dat het rijden met een e-bike 
andere vaardigheden vereist dan het rijden met een 
gewone fiets.

Demo fietsen 
Ook zijn er heel veel verschillende type e-bike’s op de 
markt. Er zal een leverancier met verschillende demo 
fietsen aanwezig zijn. Degenen die de aankoop van 
een e-bike overwegen kunnen dan een proefrondje 
maken en informatie inwinnen. Maar ook de 
theoretische kennis is voor het rijden met een e-bike 
heel belangrijk.

Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan deze 
informatiedag verbonden.  Er wordt gezorgd voor 
koffie/thee en een lunch. U komt met uw eigen fiets of 
e-bike naar de informatiedag en u bent in het bezit van 
een WA verzekering.

Tijdens alle onderdelen worden de RIVM richtlijnen 
betreffende COVID-19 in acht genomen.

Locatie: kantine van vv SHO, Langeweg 18, 3262 LE 
Oud-Beijerland. De informatiedag duurt van 10.00 uur 
tot 15.00 uur.  

Aanmelden
Aanmelden bij mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer 
Nederland. Telefoon 0184 – 68 53 17. E-mailadres: 
werkgroepsenioren@kpnmail.nl. Bij geen gehoor kunt 
u een boodschap achterlaten. Aanmelden kan tot en 
met 11 september 2020. Na de aanmelding ontvangt u 
een bevestiging.

Vaccinatieronde Zuid-
Holland Zuid najaar 2020
Van 1 september t/m 15 oktober 2020 vaccineert 
Jong JGZ kinderen en jongeren tegen DTP, BMR, HPV 
en meningokokken in de regio Zuid-Holland Zuid.* 
Kinderen die hiervoor worden opgeroepen ontvangen 
in augustus een uitnodiging van het RIVM via de 
post. De vaccinaties worden uitgevoerd volgens het 
Rijksvaccinatieprogramma en zijn gratis.

Welke kinderen ontvangen een 
uitnodiging?
• Kinderen geboren in 2011: DTP (difterie, tetanus, 

polio) en BMR (bof, mazelen, rode hond)
• Meisjes geboren in 2008: HPV 

(baarmoederhalskanker)
• Jongeren geboren tussen 2001-2006: 

meningokokken. Dit is een inhaalvaccinatie. 
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Jongeren die de vaccinatie tegen meningokokken 
eerder nog niet hebben gehaald, ontvangen een 
uitnodiging om deze in te halen.

Coronamaatregelen groepsvaccinaties
• We vaccineren kinderen en jongeren op datum en 

tijd. Zo wordt het niet te druk op de locatie en kan 
iedereen voldoende afstand van elkaar houden. 
Kom daarom op de datum en tijd zoals genoemd 
in de uitnodiging van het RIVM! We vaccineren 
overdag, mogelijk onder schooltijd. Kinderen die 
worden opgeroepen voor een vaccinatie ontvangen 
de uitnodiging van het RIVM via de post in de 
tweede helft van augustus.

• Lees alle coronamaatregelen bij de 
groepsvaccinaties op www.jongjgz.nl/vaccinaties. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen op 
www.jongjgz.nl/vaccinaties.
Lees meer over het Rijksvaccinatieprogramma op 
www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

*Onder Zuid-Holland Zuid vallen de gemeenten 
Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-
Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, 
Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Dit is een bericht van Jong JGZ

Strijen - Werkzaamheden 
Broekseweg
Van maandag 7 september tot en met vrijdag 
18 september voert waterschap Hollandse Delta 
wegwerkzaamheden uit op de Broekseweg in Strijen. 
De werkzaamheden die worden uitgevoerd betreffen 
het aanbrengen van bermverharding.

Gedurende de werkzaamheden zal de Broekseweg 
gestremd zijn voor verkeer en worden er 
omleidingsroutes ingesteld.

Meer informatie over omleidingen- / afzettingen vindt 
u op onze website: www.gemeentehw.nl/werk-in-
uitvoering. 

Logeerzorg weer van start

De zorg voor een naaste kan behoorlijk zwaar zijn, 
zowel fysiek als emotioneel. En in deze tijd met corona 
is de zorg zelfs nog zwaarder dan voorheen. Hulp 
was tijdelijk niet mogelijk of minder beschikbaar en 
er kwam veel op de schouders van mantelzorgers 
terecht. Als mantelzorger zou u misschien wel eens 
willen dat het even niet hoeft, zodat u tot rust kunt 
komen. Om daarna met nieuwe energie thuis de zorg 
en ondersteuning weer op te pakken. In de Hoeksche 
Waard kan dat door gebruik te maken van logeerzorg. 
Vanwege de coronacrisis was logeerzorg een aantal 
maanden niet mogelijk. Maar gelukkig kunnen we 
melden dat logeerzorg weer aangeboden wordt. En 
daar zijn we blij mee. Uiteraard houden we rekening 
met alle RIVM-maatregelen. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over logeerzorg? Kijk op  
https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/ 
zorg-welzijn/logeerzorg.

Omwonenden 
uitgenodigd te praten 
over ontwikkelproject in 
Puttershoek

Op donderdag 3 september organiseert gemeente 
Hoeksche Waard een inloopavond over de plannen 
voor 13 appartementen op de ontwikkellocatie 
Schouteneinde 54 in Puttershoek. Tijdens de 
inloopavond laat de initiatiefnemer zijn plannen zien 
aan geïnteresseerden.  

De bijeenkomst vindt plaats in Alcazar. Binnenlopen 
kan tussen 19.30 uur en 21.00 uur. Medewerkers van 
Schouteneinde BV en de gemeente zijn aanwezig om 
vragen te beantwoorden. Direct omwonenden hebben 
inmiddels een uitnodigingsbrief ontvangen. 

Coronamaatregelen
Tijdens de bijeenkomst gelden de richtlijnen van 
het RIVM. Ook worden gegevens van bezoekers 
genoteerd.

Activiteiten  
van Welzijn Hoeksche Waard 
voor het najaar
De zomer is bijna voorbij. Dat betekent dat Welzijn 
Hoeksche Waard weer start met activiteiten. Natuurlijk 
wordt bij alle activiteiten rekening gehouden met 
1,5 meter afstand tussen volwassenen en de geldende 
hygiëneregels.

De Zoete Inval
Een gastvrije plek waar jonge kinderen van 0-4 
kunnen spelen, terwijl hun ouders/verzorgers elkaar 
ontmoeten. Ouders/verzorgers kunnen in een ruimte 
plaatsnemen waar hun kinderen ook spelen. Het is de 
bedoeling dat zij zelf op hun kinderen letten. Er zijn 
gastvrouwen aanwezig die zorgen voor wat te drinken 
en wat lekkers, voor een variatie aan speelgoed 
en regelmatig leuke activiteiten voor de kinderen 
organiseren.

• Vanaf 1 september, iedere dinsdag en donderdag, 
m.u.v. schoolvakanties

• van 09.30 - 11.00 uur in De Drie Lelies in 
Puttershoek

• € 2,50 voor volwassenen en € 0,50 per kind, 
inclusief consumpties

Meer informatie
Bel met Rini: 078-676 24 11, Kimberley: 
06 - 22 05 38 17 of Evelyn: 078-676 60 16. Of kijk op  
www.welzijnhoekschewaard.nl. 

Handwerkcafé in Joeno
Tijdens het handwerkcafé kunnen mensen aan hun 
eigen project werken. Dit doen ze onder het genot van 
een kopje koffie of thee met wat lekkers, in gezelschap 
van andere liefhebbers. Niet alleen heel gezellig, maar 
ook handig: tips van anderen helpen je weer vooruit en 
enthousiasme werkt aanstekelijk. 

• Vanaf 1 september, elke eerste dinsdag van de 
maand

• van 19.30 - 21.00 uur in Joeno, Tienvoet 2a in 
Heinenoord (naast sporthal de Tienvoet)

• € 2,50 voor volwassenen

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden kan bij Toos Verzijl: 0186-60 2538. Meer 
activiteiten vindt u op www.welzijnhoekschewaard.nl. 

Vrijwilligers gezocht voor 
kookploeg ‘Aan Tafel Met…’ 
Aan Tafel Met... is gericht op de inwoners van 
Puttershoek en Maasdam en heeft als doel om mensen 
elkaar te laten ontmoeten onder het genot van een 
warme maaltijd. We zoeken naar vrijwilligers voor de 
kookploeg. We zoeken vrijwilligers voor de kookploeg: 
mensen die kunnen helpen bij het snijden, tafeldekken 

en opruimen. Ook  zijn we op zoek naar iemand die 
een meer coördinerende rol op zich kan nemen.

Aan Tafel Met... vindt om de week op woensdag plaats 
in de Gemiva-locatie De Vlieg in Puttershoek. Dit is een 
samenwerking tussen Gemiva-SVG Groep, Zorgwaard 
en Welzijn Hoeksche Waard, waar de krachten 
gebundeld zijn.

Interesse?
Heeft u interesse in een vrijwilligersfunctie of nog 
vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op via 
e-mail lia.zoeteman@gemiva-svg.nl of  
linda.vanderwal@welzijnhw.nl.

Oproep: denk mee over 
het armoedebeleid van de 
gemeente
Wilt u meedenken hoe we als gemeente Hoeksche 
Waard armoede kunnen terugdringen en op tijd hulp 
kunnen bieden bij (beginnende) geldproblemen?
Vul dan een korte online vragenlijst in bestaande uit 
9 vragen. U logt hiervoor in op de website  
https://vk.spilter.nl en vult de sessiecode 035052 in. 

Waarom vragen we u dit?
Niet iedereen heeft het even breed. Geldzorgen 
en financiële problemen zorgen ervoor dat niet 
iedereen mee kan doen met de samenleving. Daarom 
willen we als gemeente Hoeksche Waard armoede 
terugdringen en op tijd hulp bieden bij (beginnende) 
geldproblemen. De komende maanden besluiten 
we welke acties we gaan nemen en hoe we dit gaan 
aanpakken. Deze aanpak maken we niet alleen: we 
willen graag de mening horen van onze inwoners.

Veel reacties op plannen 
van Konijnendijk Mode en 
herinrichting centrum  
Zuid-Beijerland

Van vrijdag 26 juni tot en met woensdag 8 juli 
presenteerden wij online de plannen voor de 
herinrichting van het centrum van Zuid-Beijerland en 
de uitbreiding van Konijnendijk Mode. Wij ontvingen 
heel veel reacties op de voorgenomen plannen. 
Iedereen die een reactie heeft achtergelaten, willen 
wij dan ook hartelijk bedanken.
 
Wij willen graag zorgvuldig onze reactie geven op 
de verschillende vragen en aandachtspunten. In 
verband met de vakantieperiode duurt dit langer dan 
gebruikelijk. Naar verwachting staan het verslag van de 
online presentatie en onze reactie begin oktober op 
www.gemeentehw.nl. Ook kunnen we dan aangeven 
wat de vervolgstappen zijn.    

Vervolg



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

24-07-2020 **Rectificatie** Het herbouwen van een 

bedrijfspand - Reedijk 9a in Heinenoord. 

Dit moet zijn: Reedijk 7 O in Heinenoord. 

16-08-2020 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning - Zwartsluisje 15 in 

Zuid-Beijerland.

17-08-2020 Het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde van de woning - Dirk 

Kluifhoofdstraat 1 in Numansdorp.

19-08-2020 Het vervangen van handelsreclame - Burg. 

de Zeeuwstraat 22 in Numansdorp. 

20-08-2020 Het vervangen van dakpannen en 

aanpassen kapvorm - Kerkstraat 14 in 

Klaaswaal. 

20-08-2020 Het bouwen van 7 Tiny Houses - Rotonde 

Kikkershoek in Oud-Beijerland. 

20-08-2020 Het bouwen van een bedrijfspand - 

Achterweg 2a in Goudswaard. 

20-08-2020 Het bouwen van een nieuwe woning - 

Korte Smidsweg 18 in ‘s-Gravendeel. 

20-08-2020 Het veranderen van de voorgevel - Putter 

13 in Numansdorp. 

20-08-2020 Het wijzigen van een deel van de 

noord-oostgevel - De Grienden 25 in 

Puttershoek. 

21-08-2020 Het plaatsen van een sierhekje bij voordeur 

barbershop - Kerkstraat 49 in  

Oud-Beijerland. 

25-08-2020 Het bouwen van een garage/berging - 

Blaaksedijk 250 in Mijnsheerenland. 

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

14-08-2020 Het realiseren van een aanbouw - 

Hilsondusstraat 34 in Strijen. 

17-08-2020 Het aanbrengen van extra 

klemconstructies en het uitvoeren van een 

conserveringsherstel - Haringvlietbrug in 

Numansdorp. 

17-08-2020 Het plaatsen van een deurkozijn en 

een balustrade op de bestaande erker - 

Mariniersweg 72 in Oud-Beijerland. 

17-08-2020 Het plaatsen van een glazen kas - nabij 

Buitenom 3 in Nieuw-Beijerland. 

17-08-2020 Diverse werkzaamheden aan de woning - 

Westvoorstraat 4 in Oud-Beijerland. 

18-08-2020 Het plaatsen van een damwand - Waleweg 

13 in Strijen. 

18-08-2020 Het verbouwen van de woning - Molendijk 

27 in Goudswaard. 

18-08-2020 Het aanleggen van een in- en uitrit - 

Schubertstraat 16 in Numansdorp. 

19-08-2020 Het onderhouden en wijzigen van een 

monument - Kromme Elleboog 1 in 

Maasdam. 

20-08-2020 Het bouwen van een garage/schuur - Oud-

Cromstrijensedijk OZ 31a in Klaaswaal. 

20-08-2020 Het bouwen van een woning - 

Koninginneweg 25a in Zuid-Beijerland. 

20-08-2020 Het vervangen van de handelsreclame - 

Molenstraat 21 in Strijen. 

20-08-2020 Het plaatsen van een dakopbouw -  

Willem de Zwijgerstraat 16 in Strijen. 

24-08-2020 Het bouwen van een woning en een 

tijdelijke portakabin. - Sluisendijk 5 in 

Heinenoord. 

24-08-2020 Het verrichten van diverse 

onderhoudswerkzaamheden aan de 

woning - Bijl 12 in Oud-Beijerland. 

24-08-2020 Het plaatsen van verlichting op de voor- en 

zijgevel - Voorstraat 30 in Numansdorp. 

24-08-2020 Het vervangen van de bestaande uitbouw - 

Eikenlaan 47 in Puttershoek. 

25-08-2020 Het plaatsen van een verlengde nok op het 

achterdakvlak - Ribesstraat 43 in  

Oud-Beijerland. 

Verleende vergunning 
brandveilig gebruik 

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

25-08-2020 Brandveilig gebruiken van het gebouw - 

Boezemsingel 7 in Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen

Datum  

verlenging

Zakelijke inhoud

17-08-2020 Het bouwen van een woning - (bouwadres) 

Koninginneweg 25a in Zuid-Beijerland. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

03-10-2020. 

18-08-2020 Het plaatsen van een antenne - Laan van 

Moerkerken 79 in Mijnsheerenland. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

07-10-2020. 

19-08-2020 Het wijzigen van het gebruik - 

Schuringsedijk 1 in Numansdorp. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

07-10-2020. 

19-08-2020 Het realiseren van een nieuwe beschoeiing 

- Bommelskoussedijk 76 in Klaaswaal. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

30-09-2020. 

21-08-2020 Het slopen van de bestaande schuur 

en het bouwen van een nieuwe schuur 

- Oosteinde 1B/C in Heinenoord. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

03-10-2020. 

24-08-2020 Het realiseren van een serre/aanbouw 

- Numansgors 196 in Numansdorp. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

09-10-2020. 

24-08-2020 Het verbouwen van de woning - Voorstraat 

13 in Klaaswaal. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum 

wordt daardoor 12-10-2020. 

25-08-2020 Het realiseren van een nokverhoging - 

Julianastraat 31 in Nieuw-Beijerland. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

09-10-2020. 

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.

V E R V O L G



Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

16-08-2020 Het renoveren van de woning en afvoeren 

bouwafval - Oleanderstraat 7 in Oud-

Beijerland. 

17-08-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Van 

Galenstraat 10 in Heinenoord. 

20-08-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Oranjelaan 

WZ 53 in Puttershoek. 

20-08-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen en het slopen 

van de woning - Korte Smidsweg 18 in 

‘s-Gravendeel. 

25-08-2020 Het slopen van een plantenkas - Buitendijk 

36 in Strijensas. 

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

20-08-2020 Evenementenvergunning voor Rock 

the Rail opnames op 28 en 29 augustus 

2020 van 19.00 uur tot 23.00 uur aan de 

Steenenstraat 24 in Oud-Beijerland.

Verleende DWH 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

17-08-2020 Ontheffing voor het schenken van zwak 

alcoholische dranken op 5 september 2020 

aan de locatie Weelsedijk 61 in Strijen. 

20-08-2020 Ontheffing voor het schenken van zwak 

alcoholische dranken tijdens Rock the 

Rail op 28 en 29 augustus 2020 aan de 

Steenenstraat 24 in Oud-Beijerland.

Overzicht collecte(s) 
komende periode 

Datum collecte Naam organisatie

30-08-2020 t/m 

05-09-2020

KWF Kankerbestrijding in alle dorpen in de 

Hoeksche Waard

Bekendmaking 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer Heinenoord, 
Mijnsheerenland en  
Oud-Beijerland
Op 19 mei 2020 is een melding ontvangen in het 
kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. Het 
gaat over het aanpassen van de inrichting gelegen 
Boonsweg 19 te Heinenoord. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-20-373737.

Op 23 juli 2020 is een melding ontvangen in het kader 
van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. Het gaat 
over het veranderen van een agrarische onderneming 
gelegen aan Blaaksedijk 269 te Mijnsheerenland. De 
verandering betreft het opslaan van meer dan 400 kg 
gewasbeschermingsmiddelen. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-20-376730.

Op 12 augustus 2020 is een melding ontvangen in 
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het actualiseren van het restaurant 
gelegen aan de Julianastraat 13 te Oud-Beijerland. 
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-20-
377735.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder 
verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden 
ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking 
uitsluitend een informatief karakter heeft.

Bekendmaking 

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

Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken aan de Groene Kruisstraat in Strijen;

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

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Natuurbegraafplaats 
Zomerlanden’ ter inzage   
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Natuurbegraafplaats Zomerlanden’ met bijbehorende 
stukken ter inzage wordt gelegd.  

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het 
realiseren van een natuurbegraafplaats in een deel 
van het Mollebos in de polder Buitenzomerlanden bij 
Heinenoord. Het plangebied heeft in het geldende 
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Binnenmaas’ 
de bestemming ‘natuur’. Met dit (ontwerp)
bestemmingsplan wordt het realiseren van een 
natuurbegraafplaats en een voorziening voor lichte 
horeca mogelijk gemaakt.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen 
liggen met ingang van 29 augustus 2020 tot en met 
9 oktober 2020 ter inzage. U kunt de stukken bekijken 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de  
IMRO-code NL.IMRO.1963.BPnatuurbegrHND20-ON01). 

Wanneer u de stukken in het gemeentehuis of een 
servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak maken met 
Krista Lorsheijd of een andere medewerker van team 
Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of 
per e-mail, krista.lorsheijd@gemeentehw.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. 

Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:
Raad van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Natuurbegraafplaats 
Zomerlanden’.

Anterieure overeenkomst 
Voor dit plan is een anterieure overeenkomst 
gesloten op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke 
ordening. In de anterieure overeenkomst zijn onder 
andere afspraken gemaakt over het gemeentelijk  
kostenverhaal, planschade en de aanleg van 
nutsvoorzieningen. Een zakelijke beschrijving van de 
anterieure overeenkomst kunt u van 29 augustus 
2020 tot en met 9 oktober 2020 inzien op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPnatuurbegrHND20-ON01). Tegen 
de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke 
beschrijving van de inhoud van de overeenkomst 
kunnen geen zienswijzen of bezwaren op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht of de Wet ruimtelijke 
ordening worden ingediend.   

Vragen?
Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u terecht bij Krista Lorsheijd, of een van onze 
medewerkers van team Omgeving, via 14 0186 of via 
e-mail, krista.lorsheijd@gemeentehw.nl. 

Nieuws uit de gemeenteraad

Beeldvormende 
bijeenkomsten 1 september
Op dinsdag 1 september om 19.30 uur vinden twee 
digitale beeldvormende bijeenkomsten van de 
gemeenteraad gelijktijdig plaats. Deze bijeenkomsten 
zijn bedoeld om een goed beeld te krijgen van de 
onderwerpen op de agenda. 

Onderwerpen op de agenda van de beeldvorming 
Fysieke Leefomgeving zijn:
• Beleidsplan openbare ruimte
• Bestemmingsplan Oud Bonaventurasedijk 54 te 

Strijen
• Bestemmingsplan Oud-Cromstrijensedijk WZ 15 te 

Klaaswaal 
• Bestemmingsplan Nieuwstraat 3 te Westmaas
• Bestemmingsplan Zuiddijk 1 te Maasdam 
• Bestemmingsplan Vierwiekenplein te Oud-

Beijerland
• Verordening Blijverslening
• Krediet verbouwing Oude Raadhuis Oud-Beijerland
• Steiger Rhoonse veer 

Onderwerpen op de agenda van de beeldvorming 
Samenleving & Bestuur zijn:
• Presentatie Stichting Welzijn HW
• Verlenging beleidsplan Integrale 

Schulddienstverlening 2016-2020 
• Doorontwikkeling HW werkt!
• Algemene Plaatselijke verordening – 1e herziening 

(artikel 4.6 Kerkklokken)
• Investeringsbijdrage aan Hockeyclub HW
• Stimuleringslening duurzaamheid voor (sport)

verenigingen
• Nieuwe leden voor bestuur Sportstichting Strijen

U kunt de beeldvormende bijeenkomsten volgen 
via www.gemeentehw.nl > gemeenteraad > 

Rechtstreekse uitzendingen & Geluidsverslagen, of via 
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.

De stukken voor deze bijeenkomst vindt u op  
www.gemeentehw.nl > gemeenteraad > Agenda’s & 
Vergaderstukken > 1 september.

Inspreken
Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te 
vormen over de onderwerpen kunt u gebruik maken 
van het inspreekrecht. U kunt ook inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen. Op de volgende drie 
manieren kunt u uw stem laten horen:

Vervolg



1. Mail uw inspraakreactie uiterlijk 1 september 
om 12.00 uur naar griffie@gemeentehw.nl met 
vermelding van uw naam en onderwerp waarop u 
inspreekt.

2. Kom op de vergaderavond om 19.30 uur naar 
het gemeentehuis in Oud-Beijerland om uw 
inspraakreactie daar digitaal in te spreken in het 
bijzijn van de voorzitter van de vergadering. Als u 

voor deze inspraak kiest, wilt u dat dan uiterlijk 1 
september 12.00 uur aanmelden via e-mailadres 
griffie@gemeentehw.nl.

3. Spreek thuis uw inspraakreactie rechtstreeks in via 
deelname aan de Microsoft teams vergadering. 
U moet dan thuis wel de beschikking hebben 
over een iPad, laptop of desktop met camera- en 
geluidverbinding en MS teams hebben gedownload. 

Als u hiervoor kiest, vragen wij u uiterlijk 
31 augustus om 12.00 uur contact op te nemen 
met de griffie om de noodzakelijke verbinding af te 
stemmen.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met de griffie 
van de gemeenteraad, tel. 088 - 647 18 74.

V E R V O L G

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


