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

capaciteit kan worden uitgebreid. Tot die tijd roept
minister De Jonge op, om je alleen te laten testen, als
je klachten hebt.

Blij met wat er allemaal wél kan
President Rutte roept op om te kijken naar wat er
allemaal wél kan. ‘Ik realiseer me heel goed hoe
moeilijk het is om te vol te houden. Laten we kijken
naar wat allemaal wél kan, juist doordat we ons aan de
regels houden. In Nederland kon meer dan in andere
landen. Hier is nooit de situatie geweest dat je maar
een kilometer van huis mocht of een stempel van de
burgemeester moest hebben om boodschappen te
doen. We hebben samen veel bereikt: de scholen zijn
weer open en de horeca en sportverenigingen ook.
Als je de hele week hard hebt gewerkt of gestudeerd,
kan je met wat aanpassingen in het weekend drankje
doen, uiteten of naar de bioscoop gaan. Dat moeten
we vasthouden. En dat kunnen we ook, dat hebben we
laten zien.

4 september
2020

Voortschrijdend inzicht
Rutte en De Jonge leggen uit dat ze in de bestrijding
van het virus met het virus meebewegen, ruimte geven
aan de samenleving en de economie en het virus
maximaal onder controle proberen te houden. Daarom
stuurt het kabinet op basis van voortschrijdend inzicht.
“We werken met uiteenlopende deskundigen, ook van
buiten het Outbreak Managementteam en bouwen
steeds meer kennis op. We leren per dag, per week en
per maand en passen beleid daarop aan” licht Premier
Rutte toe. Ook staat het kabinet open voor vragen
en kritische geluiden. “Daar leren we van en het helpt
ons”, aldus Rutte. “Volgende week is er een online
sessie om goede ideeën en kritische vragen te krijgen.”
Voor meer informatie kijkt u op
www.gemeentehw.nl/actueel.

1 september 2020

De maatregelen per 1 september
Heb je klachten?

Kabinet staat stil bij
maatregelen tegen
verspreiding corona
In de persconferentie van dinsdag 1 september hebben
minister-president Rutte en minister De Jonge gedeeld
wat de stand van zaken is met betrekking tot het
coronavirus op dit moment. Ook blikten zij terug op het
afgelopen half jaar en vertelden ze hoe het kabinet een
volgende grote golf van besmettingen wil voorkomen.

Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Binnen en buiten

Geen verdere versoepelingen
Versoepelingen waarvan eerder werd gehoopt dat die
vanaf dinsdag 1 september zouden kunnen plaats
vinden, kunnen nog niet. Discotheken en nachtclubs
blijven nog dicht. Het risico op uitbraak blijft te groot.

Is er sprake van een vaste
zitplaats, reservering en
gezondheidscheck?
Aantal mensen onbeperkt.

Bij gezinnen in quarantaine was in sommige gevallen
de regel, dat kinderen van 4 tot en met 12 wel naar de
opvang en school mochten. Bijvoorbeeld bij gezinnen
die terugkomen uit een land met code oranje. Vandaag
is besloten dat kinderen van 0 tot 4 jaar ook naar de
opvang, sport en school mogen.

Anders binnen maximaal
100 mensen met vaste
zitplaats en buiten maximaal
250 mensen.

Test alleen als je klachten hebt
Op dit moment staat de testcapaciteit onder druk.
Het kabinet doet er alles aan om ervoor te zorgen
dat deze situatie zo tijdelijk mogelijk is. Verschillende
maatregelen moeten ertoe leiden dat de GGD’en
de testlocaties verder kunnen opschroeven en de

Thuis

Was vaak je
handen.

Vervoer
Bezoek thuis: Maximaal 6
personen (exclusief
kinderen t/m 12 jaar).
Houd altijd 1,5 meter
afstand van elkaar.
Thuisquarantaine: Kom je
terug uit een gebied met een
oranje reisadvies vanwege
corona, dan ga je 10 dagen
thuis in quarantaine.
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel
naar kinderopvang, school en sport.

Horeca
Spreekkoren, hard meezingen
of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

Extra alertheid in verpleeghuizen
Bij besmettingen in verpleeghuizen worden bewoners
en medewerkers wekelijks getest, totdat de
besmetting voorbij is. Ook gaan zorgmedewerkers in
die situatie meer gebruik maken van mondkapjes.

Vermijd te
drukke plekken.

bijvoorbeeld theaters, markten en dierentuinen

Is er doorstroming van
mensen met beperkt
onderling contact?
Aantal mensen onbeperkt.

Alle kinderen naar school en opvang

Houd 1,5 meter
afstand, binnen
én buiten.

Discotheken en nachtclubs
blijven gesloten.

Reserveren (vooraf of aan
de deur), een gezondheidscheck en een vaste zitplaats
zijn altijd verplicht.
Bezoekers worden gevraagd zich te registreren.

In het openbaar vervoer:
Het dragen van een
niet-medisch mondkapje
is verplicht.

Vermijd de spits.

In personenvervoer zoals
touringcars, taxi's en busjes:
Gezondheidscheck, nietmedisch mondkapje en
reservering zijn verplicht.
In privévervoer:
Niet-medisch mondkapje
geadviseerd bij passagiers
uit verschillende
huishoudens.

Lokaal kunnen aanvullende maatregelen gelden.
Kijk op de website van de gemeente waar je woont of die je bezoekt voor actuele informatie.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Nieuwe gemeentegids
Hoeksche Waard is uit!

Ook in de Hoeksche Waard hebben we vele
monumenten en daar zijn we trots op

Kent u mantelzorgers die in aanmerking
komen voor de Blijk van Waardering?

Deze week of volgende week valt de gemeentegids
Hoeksche Waard in uw brievenbus. In de
gemeentegids staat een uitgebreid overzicht van alle
openbare voorzieningen, instellingen, verenigingen
en het bedrijfsleven in gemeente Hoeksche Waard.
Ook vindt u in de gids informatie over gemeentelijke
producten en diensten. De gratis gids wordt
uitgegeven door Akse Media.

Door de coronacrisis en -maatregelen zijn er helaas
minder monumenten dan andere jaren die hun
deuren openen. Toch kunt u op 12 september nog
zo’n 15 monumenten bezoeken. Van kerk(orgel) tot
museum, van luchtwachttoren tot boerderij, het
aanbod is divers. Maar ook het Oude Raadhuis en het
Actief College in Oud-Beijerland. Een mooi voorbeeld
van wederopbouwarchitectuur en letterlijk een
leermonument.

Attendeer hen dan op het aanvragen van de Blijk van
Waardering. Als u professioneel zorgverlener bent en
mantelzorgers kent van uw cliënten, kunt u hen hierop
attenderen.

De plattegronden zijn terug

Volledig overzicht

Op veler verzoek vindt u achterin de gids de
plattegronden van alle dorpen. Deze werden door
veel mensen gemist in de eerste editie. Daarom
hebben we de kaarten dit jaar weer opgenomen in de
gemeentegids.

Op de website www.openmonumentendag.nl kunt u
het volledige overzicht vinden met een beschrijving
van het monument en eventuele activiteiten. Op elke
locatie worden de richtlijnen van het RIVM gehanteerd.

Heeft u op maandag 21 september nog
geen gids ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar info@gemeentehw.nl of bel
14 0186. Let op: De gids wordt niet bezorgd bij huizen
met een nee/nee of nee/ja sticker op de brievenbus.

Alle informatie staat ook online
Naast de papieren versie kunt u ook online de digitale
gemeentegids raadplegen via hoekschewaard.
smartmap.nl. Of bekijk de e-book versie. En wist u
dat er ook een zogenaamde toegankelijke digitale
gemeentegids is? De informatie in deze gids is
toegankelijk voor mensen met een visuele, auditieve,
verstandelijke of motorische beperking. Maar ook voor
senioren, mensen met kleurenblindheid of dyslexie en
mensen die Nederlands als tweede taal spreken. Wilt
u liever de app downloaden, dan kan dat ook. Zoek
op ‘Gemeentegids App’ in de Appstore of Google Play
store.

Wilt u een wijziging doorgeven?
Mist u misschien nog informatie in de gemeentegids
of kloppen adresgegevens niet meer? Stuur dan een
e-mail naar redactie@aksemedia.nl of bel (0223) 67
30 10. Zo houden we samen het overzicht actueel en
compleet.

Numansdorp opent
woensdag 16 september
ontmoetingsplek voor
ouders met kinderen van
0-4 jaar
Wilt u wat leuks doen samen met uw kind? Andere
ouders ontmoeten en even lekker bijkletsen en
inspiratie opdoen over opgroeien en opvoeden?
Vanaf woensdag 16 september kan dat iedere
woensdag tussen van 09.30 tot 11.30 uur op de
nieuwe ontmoetingsplek bij BSO de Dubbeldekker in
Numansdorp.

Activiteiten op woensdag 16 september
Tijdens de opening staan er een aantal leuke
activiteiten op de planning. Denk bijvoorbeeld aan
stenen schilderen, schminken en een gezamenlijk
kunstwerk maken. Daarnaast wordt de nieuwe naam
onthuld en wordt u getrakteerd op een drankje.

Wat u daarna kunt verwachten
Wekelijks kunt u samen met uw kind van 0-4 jaar
mee doen aan een leuke, gratis activiteit. Daarnaast
werkt de Ontmoetingsplek met maandelijkse thema’s
waarbij u met elkaar of een professional in gesprek
kunt gaan. U bent met en zonder kind van harte
welkom! Uiteraard houden we ons aan de geldende
coronamaatregelen. Er is daardoor een maximum
aantal toegestane bezoekers.

Meer informatie
Meer informatie over ontmoetingsplekken
voor ouders in de Hoeksche Waard vindt u op
hoekschewaard.alsvillage.nl/ouders onder het kopje
‘ontmoeten’.

Blijk van Waardering voor
mantelzorgers Hoekse
Waard

Zaterdag 12 september
Open Monumentendag
‘Bezoek een Leermonument en beleef een
Leermoment’, zo worden bezoekers uitgenodigd te
komen genieten van de op zaterdag 12 september van
10.00 tot 17.00 uur gratis opengestelde monumentale
gebouwen in Nederland. Want hoe beleeft u een
monument? Van elk monument kunt u wel wat leren.
Dit jaar staat educatie dan ook centraal tijdens de
Open Monumentendag (OMD) 2020. Het thema?
‘Leermonument’!

Mantelzorgers zorgen voor iemand die langdurige
ondersteuning nodig heeft en met wie zij een
persoonlijke band hebben. Dit is vaak een familielid,
een kind of goede bekende. Een mantelzorger maakt
het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zelfstandig
kan blijven wonen of beter in staat is voor zichzelf te
zorgen. “Als gemeente waarderen wij de inzet van
mantelzorgers, want jarenlange liefdevolle zorg voor
een naaste is mooi en dankbaar werk maar vraagt ook
veel tijd en energie van een mantelzorger. Ook dit jaar
bieden wij hen dan ook de Blijk van Waardering, een
Hoeksche Waardse kadobon ter waarde van
€ 75,-.”, aldus Joanne Blaak-van de Lagemaat
(wethouder Welzijn en Inclusieve samenleving).

Voor wie kan de Blijk van Waardering
aangevraagd worden?
Mantelzorgers die minimaal 3 maanden lang minstens
8 uur per week voor iemand zorgen met wie hij
of zij een persoonlijke relatie hebben, kunnen de
Blijk van Waardering aanvragen. De zorgvrager die
ondersteund wordt moet dan wel in de Hoeksche
Waard wonen. De mantelzorger mag ook buiten de
Hoeksche Waard wonen.

Meer informatie en het aanvraagformulier
Een verdere toelichting en het aanvraagformulier staan
op www.gemeentehw.nl en op www.meemantelzorg.nl.
Het aanvraagformulier is ook op te vragen via het
servicebureau van MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden.
Dit kan per mail naar servicebureau@meeplus.nl of via
telefoonnummer 0181 - 33 35 07.

Vragen
Heeft u vragen over de ‘Blijk van Waardering’?
Neem dan contact op met MEE Plus Zuid-Hollandse
Eilanden via e-mail servicebureau@meeplus.nl of via
telefoonnummer 0181 - 33 35 07.

Wegwerkzaamheden
Heinenoordtunnel
In de nacht van dinsdag 8 september vanaf 21.00
uur tot woensdag 9 september 05.00 uur wordt er
een spoedreparatie uitgevoerd aan het asfalt van
de hellingbaan in de landbouwbuis aan de zuidkant
(Heinenoordzijde) van de Heinenoordtunnel. De
landbouwbuis is deze nacht afgesloten voor alle
verkeer. Hulpdiensten kunnen gebruik maken van de
eerste Heinenoordtunnel.

Wegwerkzaamheden
Broekseweg in Strijen
Van maandag 7 september tot en met vrijdag 18
september voert waterschap Hollandse Delta
wegwerkzaamheden uit op de Broekseweg te 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. Voor meer informatie over de omleidingen
en afzettingen kijkt u op www.gemeentehw.nl/
werk-in-uitvoering.

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

26-08-2020

Het bouwen van een woning - Appelgaard
84 in Nieuw-Beijerland.

26-08-2020

Het kappen van een boom - Lijster 12 in
Maasdam.

Vervolg

V E R V O L G

26-08-2020

Het plaatsen van een airco op het balkon -

27-08-2020

Pinksterbloemstraat 120 in Klaaswaal.
27-08-2020

Het bouwen van een vrijstaande woning -

27-08-2020

27-08-2020

27-08-2020

10 en 12 in Oud-Beijerland.
28-08-2020

Het bouwen van een autostalling - Jan van
der Heijdenstraat 34 in Oud-Beijerland.

28-08-2020

Het bouwen van een woning met berging Paltrokmolen 38 in Numansdorp.

28-08-2020

Het bouwen van een garage - Molenlaan 39
in Maasdam.

30-08-2020

Het verwijderen van de bestaande
aanbouw en plaatsen van een nieuwe
aanbouw - Dorpsstraat 61 in

27-08-2020

31-08-2020

woonboerderij - Polderdijk 69 in Maasdam.
28-08-2020

Het slopen van een pand - Weverseinde
343 in Puttershoek.

31-08-2020

Het uitbreiden van de bedrijfswoning -

31-08-2020

Het bouwen van een schuur en carport -

01-09-2020

Beslistermijn verlengen
Datum verlen-

Zakelijke inhoud

ging
31-08-2020

Het uitbreiden van de woning - Mookhoek
92 in Strijen. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van
de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor 17-10-2020.

31-08-2020

Het tijdelijk plaatsen van portacabins -

Het aanleggen van een damwand - Oud-

Wilhelminastraat 61 in Nieuw-Beijerland.

Cromstrijensedijk WZ 71a in Klaaswaal.

De beslistermijn wordt met 6 weken

Het bouwen van 3 vrijstaande en 2

De nieuwe beslisdatum wordt daardoor

twee-onder-een-kap woningen project

13-10-2020.

Het realiseren van een in-/ uitrit -

Wijziging voorgevel en aanbrengen
gevelbekleding op west- en zuidgevel Nieuwstraat 35 in Westmaas.

01-09-2020

Het plaatsen van dakkapellen Nassaustraat 31 in Strijen.

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

25-08-2020

Het starten van een B&B - Molendijk 113 in
Zuid-Beijerland.

25-08-2020

Het verlengen van de bestaande ontheffing
op het bestemmingsplan met een periode
van 5 jaar - Mookhoek 117 in Mookhoek.

26-08-2020

Het plaatsen van een dakkapel aan de

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.

voorzijde van de woning - Gele lis 46 in
Puttershoek.
26-08-2020

26-08-2020

27-08-2020

27-08-2020

Ingekomen sloopmeldingen

Het legaliseren van hekwerken Bommelskoussedijk 82 in Klaaswaal.

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

Het uitbreiden van de kleedruimte en het

27-08-2020

Het verwijderen en afvoeren van

vervangen van de klusruimte - Zinkweg 259

asbesthoudende materialen -

in Oud-Beijerland.

Jordaensdreef 6 in Oud-Beijerland.

Het realiseren van een dakopbouw inclusief

28-08-2020

Het verwijderen en afvoeren van

een dakterras - Bordewijkring 36 in

asbesthoudende materialen - Nicolaas van

Oud-Beijerland.

Puttenstraat 9 in Goudswaard.

Het wijzigen van de bestemming Voorstraat 30 in Numansdorp.

trekking plaatsvindt op woensdag 9
december in ’s-Gravendeel.

Overzicht collecte(s)
komende periode
Datum collecte

Zakelijke inhoud

07-09 t/m

Prinses Beatrix Spierfonds in alle dorpen in

12-09-2020

de Hoeksche Waard.

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de

cq. kapschuur - Brabersweg 4a in

Beatrixstraat 2 in Klaaswaal.

gemeente ‘s-Gravendeel waarvan de

Dwarsstraat 2 in Puttershoek.

‘Zinc’ - Zinkweg 5 in Oud-Beijerland.
31-08-2020

Loterijvergunning t.b.v. de Hervormde

Handelstraat 7 in Nieuw-Beijerland.

verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo.
31-08-2020

28-08-2020

Het realiseren van een aanbouw aan de

Het realiseren van een schuilstal
Mijnsheerenland.

Zakelijke inhoud

kapvorm - Kerkstraat 14 in Klaaswaal.

Zuid-Beijerland.
31-08-2020

Verzonden d.d.

Het vervangen dakpannen en aanpassen

Het realiseren van een opbouw Bordewijkring 4 in Oud-Beijerland.

30-08-2020

27-08-2020

Het uitbreiden van de woning en het
plaatsen van dakkapellen - Koninginneweg

Het bouwen van een woning - Sluisjesdijk
nabij 50a Sectie C nr. 1750 in Piershil.

Het legaliseren van een bestaand terras Oud-Cromstrijensedijk WZ 7 in Klaaswaal.

Wet op de Kansspelen

Wilhelminastraat 30 in Puttershoek.

Eerste Kruisweg naast 17 in
Oud-Beijerland.

Het realiseren van een uitrit -

30-08-2020

Het verwijderen van de bestaande
aanbouw - Dorpsstraat 61 in ZuidBeijerland.

website van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl.

Veiligheidskap
monumentale
paardenkastanje
Schuringsedijk 2 in
Numansdorp
Op perceel Schuringsedijk 2 in Numansdorp staat
een monumentale paardenkastanje. In de voormalige
gemeente Cromstrijen is deze boom opgenomen op
de ‘Bomenlijst Cromstrijen monumentaal particulier’
(echter onder de vermelding van ‘Schuringsedijk 1’).

Boomveiligheid
Vorig jaar is deze boom door een expert beoordeeld
op veiligheid. Hierover is een rapport met advies
voor vellen opgesteld. Sindsdien is de boom alleen
maar verslechterd. De boom is aangetast door de
kastanjebloedingsziekte. Aan de stamvoet sterft
de bast af en zijn er scheuren in het dode hout
ontstaan. Het hout wordt op deze manier steeds
meer vatbaar voor aantastingen van schimmels,
met risico op stambreuk. Helaas gaat het hier om
een afstervingsproces dat voortschrijdend en
onomkeerbaar is.

Noodkap op basis van de Algemene
Plaatselijke Verordening
Op basis van de vermelding op de ‘Bomenlijst
Cromstrijen monumentaal particulier’ die op
dit moment nog actueel is, zou een procedure
omgevingsvergunning voor kap aan de orde zijn.
Echter, vanwege de veiligheid en kans op schade is er
noodzaak om te kiezen voor een snelle procedure op
basis van de Algemene Plaatselijke Verordening.
Het verbod voor kap zonder omgevingsvergunning
is hier niet van toepassing op basis van artikel 4:11
A.P.V. lid 4. Burgemeester en Wethouders verlenen
toestemming voor velling van deze boom in verband
met een direct gevaar voor personen of goederen. Een
beroep of bezwarenprocedure is dan ook niet aan de
orde. De boom wordt binnenkort gekapt.

Nadere informatie over de boom
Heeft u vragen of opmerkingen over deze boom?
Neem dan contact op met José van Vilsteren,
boombeheerder gemeente Hoeksche Waard, via e-mail
jose.vanvilsteren@gemeentehw.nl.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Berkenlaan Klaaswaal’ en
ontwerpbesluit hogere
waarde Wet geluidhinder ter
inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Berkenlaan Klaaswaal’ met bijbehorende stukken en
het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder
ter inzage worden gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Berkenlaan Klaaswaal’
heeft betrekking op de locatie van de voormalige
brandweerkazerne en de gemeentewerf aan de
Berkenlaan e.o. in Klaaswaal. Het voornemen is om 7
geschakelde rijwoningen te realiseren op deze locatie.

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet
geluidhinder
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden
door het wegverkeer op 4 woningen aan de Molendijk
in Klaaswaal. Onder voorwaarden is een hogere
geluidsbelasting mogelijk. In dit geval moet een
ontheffing verleend worden voor 50 dB. Hiervoor is
het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden
Wet geluidhinder opgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen en
het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder
liggen met ingang van zaterdag 5 september tot en
met vrijdag 16 oktober ter inzage. U kunt de stukken

bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
(onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.KLWBerkenlaan-ON01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak
dan een afspraak maken met Sabine Voskamp of
een andere medewerker van het Team Omgeving
via telefoonnummer 14 0186 of per e-mail
sabine.voskamp@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 Berkenlaan Klaaswaal’.
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze (bij voorkeur
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het
ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarde
Wet geluidhinder ter inzage ligt.
Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit
hogere waarde Wet geluidhinder kunt u indienen bij:
College van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit
hogere waarde Berkenlaan Klaaswaal’.

Zakelijk beschrijving anterieure
overeenkomst Berkenlaan 2 in Klaaswaal
ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij voor het project ‘Berkenlaan
2 in Klaaswaal ’ een anterieure overeenkomst heeft
afgesloten.

Inhoud en doel van de anterieure
overeenkomst
In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt.
Dit zijn afspraken over het verhalen van de kosten van
de grondexploitatie, het bouw- en woonrijp maken,
de aanleg van nutsvoorzieningen, inrichting van de
openbare ruimte en eventuele schade.

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de anterieure
overeenkomst kunt u van zaterdag 5 september tot en
met vrijdag 18 september inzien op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.KLWBerkenlaan-ON01, bijlage 9 van de
toelichting).

Geen zienswijze of bezwaar mogelijk
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?
Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan en
het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder?
Dan kunt u terecht bij Sabine Voskamp of 1 van
onze medewerkers van het Team Omgeving, via
telefoonnummer 14 0186 of via e-mail sabine.
voskamp @gemeentehw.nl.

Nieuws uit de gemeenteraad
Oordeelsvormende
vergaderingen 8 september
Op dinsdag 8 september om 19.30 uur vinden
tegelijkertijd 2 digitale oordeelsvormende
vergaderingen plaats van de gemeenteraad. Tijdens
deze vergaderingen gaan de raadsleden in debat over
de geagendeerde onderwerpen.

Onderwerpen op de agenda van de
oordeelsvorming Fysieke Leefomgeving:
• Beleidsplan openbare ruimte
• Bestemmingsplan Oud Bonaventurasedijk 54 in
Strijen
• Bestemmingsplan Oud-Cromstrijensedijk WZ 15 in
Klaaswaal
• Bestemmingsplan Nieuwstraat 3 in Westmaas
• Bestemmingsplan Zuiddijk 1 in Maasdam
• Bestemmingsplan Vierwiekenplein in OudBeijerland
• Verordening Blijverslening
• Krediet verbouwing Oude raadhuis Oud-Beijerland
• Steiger Rhoonse veer

Onderwerpen op de agenda van de
oordeelsvorming Samenleving & Bestuur:
• Opheffen stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs
(OVO) 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 vergaderingen 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 en
vergaderstukken / 8 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

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

niet-geagendeerde onderwerpen. Op de volgende
3 manieren kunt u uw stem laten horen:
1. Uw inspraakreactie uiterlijk dinsdag 8 september
om 12.00 uur mailen naar griffe@gemeentehw.nl.
Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop
u inspreekt;
2. Op de vergaderavond om 19:30 uur naar het
gemeentehuis in Oud-Beijerland te komen. U kunt
uw uw inspraakreactie digitaal inspreken in het
bijzijn van de voorzitter van de vergadering. Kiest
u voor deze inspraak? Geef dit dan uiterlijk dinsdag
8 september 12.00 uur door via het e-mailadres
griffie@gemeentehw.nl;
3. Thuis uw inspraakreactie rechtstreeks in te spreken
via deelname in de Microsoft teams vergadering.
U moet thuis wel de beschikking hebben over
een Ipad, laptop of desktop met camera- en
geluidverbinding. Ook moet u Microsoft Teams
downloaden. Kiest u voor deze optie? Neem dan
uiterlijk maandag 7 september 12.00 uur contact
op met de griffie via griffie@gemeentehw.nl. Dan
wordt de noodzakelijke verbingindg afgestemd.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met de
griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer
088 - 647 18 74.

