
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

Koop lokaal en  
Maak ‘t samen waar(d)
Onder het motto ‘Maak ’t samen waar(d)’ wil 
gemeente Hoeksche Waard het kopen en bestellen bij 
lokale bedrijven stimuleren. Vanaf deze week worden 
er posters en flyers verspreid met de boodschap om 
aankopen te doen bij lokale ondernemers. Wethouder 

Paul Boogaard deelde de eerste exemplaren uit in 
Strijen. “De Hoeksche Waard heeft veel moois te 
bieden. De variatie in winkelaanbod, horeca, cultuur, 
recreatie en streekproducten moet zo blijven. Door 
corona hebben veel ondernemers het moeilijk. Laten 
we elkaar blijven steunen door lokaal te kopen en te 
bestellen, ook online.”

Economische gevolgen coronacrisis
De koop lokaal actie maakt onderdeel uit van het 
actieplan ‘Economische gevolgen coronacrisis’. Dit plan 
dat in juni door de raad werd goedgekeurd, omvat 
naast de koop lokaal actie ook een noodsteunregeling 
voor ondernemers. Paul Boogaard: “Tot nu toe kunnen 
de ondernemers die het zwaar hebben zich vaak 
nog staande houden met de regelingen vanuit de 
Rijksoverheid. De noodsteun vanuit de gemeente is er 
voor ondernemers die het ondanks de Rijksregelingen 
niet redden en die ook niet terecht kunnen bij hun 
bank. Er zijn overigens nog niet veel aanvragen voor 
de gemeentelijke noodsteun binnen gekomen. Het 
is wel afwachten wat er gebeurt als de regelingen 
vanuit het Rijk worden afgebouwd. Ondernemers 
kunnen via de gemeente ook steun krijgen op het 
gebied van huurbemiddeling, financieel advies en 
bedrijfscoaching. Wij willen ondernemers die het 
moeilijk hebben graag helpen waar het kan.” 

Meer informatie aanvragen
Informatie over de noodsteunregeling en de 
vouchers voor huurbemiddeling, financieel advies 
en bedrijfscoaching kan worden aangevraagd via 
ondernemen@gemeentehw.nl.

Beleef Hoeksche Waard
In de koop lokaal actie ‘Maak ’t samen waar(d)’ 
wordt verwezen naar de Beleef Hoeksche Waard 
socialmediakanalen (Instagram Beleef Hoeksche 
Waard, Facebook Hoeksche Waard) om te laten zien 
wat voor moois Hoeksche Waard te bieden heeft. 
Tips voor berichten mailt u naar  
info@beleefhoekschewaard.nl.  

I N F O R M A T I E 11 september
2020

Installatie burgemeester Bram van Hemmen

Nadat de geplande installatie van burgemeester Bram van Hemmen 
op 31 maart niet door kon gaan door de uitbraak van het coronavirus,  
is het donderdag 17 september om 19.00 uur eindelijk zover.  
Tijdens een buitengewone raadsvergadering beëdigt commissaris van  
de Koning Jaap Smit, ten overstaan van de raad, onze burgemeester.  
De installatie vindt plaats op het terrein van Alcazar Events in 
Puttershoek, met inachtneming van de coronaregels.

Hoewel burgemeester Van Hemmen het graag anders had gezien, 
zijn de bijeenkomst en receptie na afloop vanwege corona alleen 
voor genodigden. De buitengewone raadsvergadering en installatie 
zijn live online te volgen via www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad /  
Rechtstreekse uitzendingen & geluidsverslagen of via  
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live (let op: geen www 
ervoor). De stukken voor deze installatieraad vindt u op  
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Agenda’s en vergaderstukken /  
17 september.

Corona teststraat is 
geopend
Op woensdagochtend 9 september ging de teststraat 
voor het coronavirus in de Hoeksche Waard open. 
Deze teststraat is geopend op werkdagen van 08.30 
tot 12.00 uur. De locatie is Recreatieoord Binnenmaas 
aan de Vrouwenhuisjesweg 1 in Mijnsheerenland.

“Ik ben erg blij dat er een teststraat in de Hoeksche 
Waard is”, aldus wethouder Joanne Blaak–van de 
Lagemaat. “Het is ontzettend belangrijk dat mensen 
die (milde) klachten hebben zich zo snel mogelijk 
kunnen laten testen. Het helpt als je dan het eiland 
niet meer af hoeft. Door een goede samenwerking 
met Bres Accommodaties en GGD Zuid-Holland Zuid 
konden we deze teststraat in korte tijd realiseren.”

Alleen op afspraak
U kunt alleen op afspraak langskomen. U kunt een 
afspraak maken door te bellen naar het landelijke 
telefoonnummer 0800 - 1202 of online via website 
rijksoverheid.nl/coronatest.

Recreatieoord Binnenmaas blijft geopend
De teststraat op het recreatieoord is opgebouwd op 
een afgezet gedeelte van het terrein. Bezoekers van 
het recreatieoord waar onder andere een speeltuin, 
kinderboerderij en restaurant zijn, komen op geen 
enkele wijze in aanraking met de mensen die voor de 
teststraat komen. Het recreatieoord blijft geopend 
voor bezoekers op woensdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag. Kijk voor de openingstijden van Recreatieoord 
Binnenmaas op www.recreatieoordbinnenmaas.nl.

Gemeente Hoeksche Waard 
ruimt graven in  
Oud-Beijerland, 
Mijnsheerenland en 
Puttershoek
Vanaf eind september worden op de begraafplaatsen 
in Oud-Beijerland, Mijnsheerenland en Puttershoek 
(De Essenhof) graven geruimd. Het gaat om algemene 
graven waarvan de gebruikstermijn is verstreken 
en om particuliere graven waarvan afstand is 
gedaan. Eventuele nabestaanden zijn persoonlijk 
geïnformeerd.

Wat gebeurt er bij een ruiming?
Als er grafbedekking aanwezig is, wordt deze eerst 
verwijderd. Daarna wordt het graf opengelegd en 
worden de stoffelijke resten van de overledene 
zorgvuldig uit het graf gehaald. Vervolgens worden 
deze overgebracht naar het verzamelgraf op deze 
begraafplaats en daar op een respectvolle manier 
herbegraven. 



Gedenkmonument
Op de begraafplaats Mijnsheerenland en De Essenhof 
in Puttershoek staat een centraal gedenkmonument 
op het verzamelgraf. Nabestaanden kunnen hierop 
kosteloos een naamplaatje laten aanbrengen ter 
nagedachtenis aan hun dierbaren.

De werkzaamheden passen binnen het voorgenomen 
begraafbeleid. Ze worden vanaf september gefaseerd 
uitgevoerd en nog dit jaar afgerond. Gestart 
wordt in Oud-Beijerland, daarna volgen de andere 
begraafplaatsen. Tijdens de werkzaamheden blijft 
de begraafplaats toegankelijk voor bezoekers. Wel 
worden delen van de begraafplaats afgesloten.

Hersenen in Beweging op 
tour door de Hoeksche 
Waard
Bewegen is belangrijk. Ook voor de werking van 
de hersenen. De afgelopen tijd is dat voor veel 
mensen een uitdaging geweest, zeker voor mensen 
met een kwetsbare gezondheid. Op maandag 
21 september, Wereld Alzheimerdag, schenkt de 
Dementievriendelijke Samenleving Hoeksche Waard 
hier aandacht aan met een opvallende tour door de 
Hoeksche Waard. Myron Hamming, die samen met 
Erik Scherder de Beweeggids schreef, komt die dag 
op 4 locaties vertellen hoe we meer beweging kunnen 
inpassen in onze dagelijkse handelingen. U kunt zich 
aanmelden voor een van de onderstaande momenten 
op de website van Welzijn Hoeksche Waard:  
www.welzijnhoekschewaard.nl. 

10:00 - 11:00 -  Zorgwaard, Restaurant Nonna in 
‘s-Gravendeel

12:00 - 13:00 -   Careyn, Het Dorpshart in 
Mijnsheerenland

14:00 - 15:00 -   Alerimus, De Open Waard in Oud-
Beijerland

16:00 - 17:00 -   Oude Gemeentehuis vlakbij WZC 
Heemzicht in Piershil

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

02-09-2020 Het aanleggen van een parkeerplaats - 

A.W. Lipsstraat 9 in Oud-Beijerland.

02-09-2020 Het realiseren van de shoreliner - 

Haringvliet westzijde van de 

Haringvlietbrug  in Numansdorp.

02-09-2020 Het starten van een melkveebedrijf - 

Molendijk 47 in Numansdorp.

03-09-2020 Het plaatsen van een  nokverhoging 

en een dakkapel - Hiesveltstraat 9 in 

’s-Gravendeel.

04-09-2020 Het plaatsen van een dakopbouw en 

dakkapel - Helen Parkhurstweg 32 in  

Oud-Beijerland.

05-09-2020 Het bouwen van een nieuwe woning - 

Dorpsstraat 22 in Maasdam.

07-09-2020 Het vergroten van de woning aan de 

voorzijde - Constantijnstraat 50 in 

’s-Gravendeel.

08-09-2020 Het aanbrengen van gevelreclame - 

Ferrarilaan 5 in Oud-Beijerland.

08-09-2020 Het aansluiten van wanden van de garage 

aan de woning - Nassaustraat 12c in 

Klaaswaal.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

02-09-2020 Het aanbrengen van een hardhouten 

damwand - Paltrokmolen 18 in 

Numansdorp.

03-09-2020 Het realiseren van een uitbouw op het 

balkon - de Heul 15 in Maasdam.

03-09-2020 Het vervangen van de gevelbekleding en 

het plaatsen van een verbindingswand en 

luifel - Jan van der Heijdenstraat 38-44 in 

Oud-Beijerland.

04-09-2020 Het vervangen van de garagedeur - 

Paukenslag 23 in Klaaswaal.

04-09-2020 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning - Zwartsluisje 15 in 

Zuid-Beijerland.

04-09-2020 Het realiseren van een aanbouw en 

opbouw - Middelsluissedijk WZ 73 in 

Numansdorp.

07-09-2020 Het bouwen van een bijgebouw - 

Wilhelminastraat 69 in Nieuw-Beijerland.

08-09-2020 Het bouwen van een schuur - Groeneweg 

13 in Numansdorp.

Verleende 
omgevingsvergunningen 
brandveilig gebruik

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

02-09-2020 Vergunning brandveilig gebruik - Fazant 1 

in Maasdam (Ontwerpbesluit).

Beslistermijn verlengen

Datum verlen-

ging

Zakelijke inhoud

03-09-2020 Het starten van een B B - Blaaksedijk Oost 

65 in Heinenoord. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum 

wordt daardoor 17-10-2020.

07-09-2020 Het vergroten van het bijgebouw - Zinkweg 

344 in Oud-Beijerland. De beslistermijn 

wordt met 6 weken verlengd volgens 

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

beslisdatum wordt daardoor 03-11-2020.

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

03-09-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Chr. 

Huygensstraat 38 in Numansdorp.

03-09-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Ribesstraat 

12 in Oud-Beijerland.

05-09-2020 Het slopen van de bestaande woning en 

bijgebouw - Dorpsstraat 22 in Maasdam.

07-09-2020 Het slopen van een schuur - Dorpsstraat 

217 in Zuid-Beijerland.

07-09-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Munnikendijk 

60 in Westmaas.

08-09-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Croonenburgh 4 in Oud-Beijerland.

Overzicht collecte(s) 
komende periode

Datum collecte Zakelijke inhoud

14-09  t/m 

19-09-2020

Nierstichting in alle dorpen in de 

Hoeksche Waard.

21-09  t/m

26-09-2020

HandicapNL in alle dorpen in de 

Hoeksche Waard.

25-09-2020 Onder voorbehoud Huis aan Huisverkoop 

door de Christelijke Muziekvereniging 

Crescendo in de dorpen  Zuid-Beijerland 

en Nieuwendijk.

28-09 t/m

03-10-2020

Dierenbescherming in alle dorpen in de 

Hoeksche Waard.

05-10 t/m

10-10-2020

Nederlandse Brandwonden Stichting in alle 

dorpen in de Hoeksche Waard.

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de 

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

Vervolg

Er staat weer een 
nieuwe vacature op 
werkenbijdehw.nl!

•  Accountmanager Werk (36 uur)



Ontwerp programmaplan 
Mobiliteit Hoeksche Waard 
ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerp Programmaplan 
Mobiliteit ter inzage wordt gelegd. Het 
Programmaplan Mobiliteit wordt aangemerkt als 
gemeentelijk verkeer- en vervoerplan zoals bedoelt 
in artikel 8 van de Planwet Verkeer en Vervoer. 
Het programmaplan richt zich op verkeer- en 
vervoerontwikkelingen buiten de komgrenzen. 

Ter inzage
Het ontwerp programmaplan ligt met ingang van 

zaterdag 12 september tot en met vrijdag 23 oktober 
ter inzage. U kunt het ontwerp programmaplan 
bekijken op de website www.gemeentehw.nl. Wilt 
u het ontwerp programmaplan op een servicepunt 
inzien? Maak dan een afspraak met Martin Roobol via 
via telefoonnummer 088 - 647 12 77. 

Indienen zienswijzen 
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijke) 
indienen tijdens de periode dat het ontwerp 
programmaplan ter inzage ligt. U kunt uw zienswijze 
richten aan: 
Gemeenteraad Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp 
Programmaplan Mobiliteit’.

Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet 
mogelijk. De ingediende reacties verwerken wij in 
een Nota Zienswijzen waarna wij het Programmaplan 
Mobiliteit voor  vaststelling aanbieden aan de 
gemeenteraad. 

Vragen?
Heeft u vragen over het ontwerp programmaplan 
Mobiliteit? Neem dan contact op Martin Roobol via 
telefoonnummer 088 – 647 12 77 of via e-mail  
martin.roobol@gemeentehw.nl. 

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


