
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

Online 
informatiebijeenkomst 
woningbouwontwikkeling 
’s-Gravendeel-West

Op 15 mei 2019 zijn de eerste plannen gepresenteerd 
over de nieuwe woningen in het gebied tussen de 
Molendijk, de provinciale weg N217 en de Eerste 
Kruisweg in ’s-Gravendeel-West en reacties opgehaald. 
Deze locatie is door de gemeente en de provincie 
aangewezen tot woningbouwlocatie.

Op dinsdag 22 september organiseren de 
projectontwikkelaars en gemeente Hoeksche Waard 
een tweede informatiebijeenkomst in de vorm 
van een online webinar. Tijdens deze bijeenkomst 
presenteren de projectontwikkelaars het aangepaste 
stedenbouwkundig plan en het vervolgproces. Dit 
plan is in samenwerking met de klankbordgroep van 
omwonenden en gemeente gemaakt.

Aanmelden ‘digitale 
informatiebijeenkomst’
U kunt zich via www.sgravendeel-west.nl/webinar 
voor de online informatiebijeenkomst aanmelden. Na 
de aanmelding ontvangt u via de mail een link naar 
de webinar. De digitale inloop is vanaf 19.45 uur en 
de presentatie start om 20.00 uur. Tijdens de webinar 
kunt u vragen stellen in de chat.

Vragen?
Heeft u vragen over de woningbouwontwikkeling 
’s-Gravendeel-West? Neem dan contact op met de 
projectontwikkelaars via e-mail:  
info@sgravendeel-west.nl.  

Voor vragen aan de gemeente kunt u terecht bij 
Henk Groeneveld, projectleider, via e-mail  
henk.groeneveld@gemeentehw.nl.

Wijziging/aanvulling 
gemeentegids doorgeven? 
Mail uitgever Akse Media!
Wij ontvingen diverse opmerkingen en vragen waarom 
bepaalde organisaties of ondernemers niet of niet juist 
in het adressenoverzicht in de nieuwe gemeentegids 
Hoeksche Waard staan. Deze gratis gids wordt uit-
gegeven door Akse Media. Het uitgebreide overzicht 
met contactgegevens van openbare voorzieningen, 
verenigingen, organisaties, instellingen en onder-
nemers wordt bijgehouden en gecontroleerd door 
uitgever Akse Media. De gemeente is verantwoordelijk 
voor het aanleveren van de gemeentelijke producten- 
en diensteninformatie. Aanmeldingen, aanvullingen 
op- en wijzigingen in de gemeentegids Hoeksche 
Waard zijn altijd van harte welkom.  

I N F O R M A T I E 18 september
2020

maakeenpuntvannul.nl/modder

De komende tijd is het oogsttijd en is er extra 
landbouwverkeer. Er kan modder op de weg 
achterblijven. In combinatie met regen zorgt dit voor 
een gladde weg en slipgevaar.
 
Staat dit bord langs de weg? Doe dan extra voorzichtig:
• Rij rustig
• Rem geleidelijk
• Maak geen grote stuurbewegingen
• Neem geen risico met inhalen
• Geef elkaar de ruimte
 
Zo houden we het veilig op de weg. Maak een punt van nul!
maakeenpuntvannul.nl/modder
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Locatie woningbouwontwikkeling 
’s-Gravendeel-West



Organisaties of bedrijven die een vermelding wensen 
of een wijziging door willen geven, moeten dat 
rechtstreeks doen bij Akse Media. U bent dus zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens in 
de gids. Stuur in dat geval een e-mail naar  
redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gids Hoeksche Waard) 
of bel 0223 - 67 30 10. U kunt dit ook terugvinden 
in de gemeentegids op pagina 3 onder ‘Wijzigingen 
doorgeven’. 

Wijzigingen staan direct in de online versie
Geeft u nu een wijziging of aanvulling door? Dan 
wordt deze direct online verwerkt in de digitale 
gemeentegids: www.hoekschewaard.smartmap.nl.  
Bezoekers hebben zo altijd toegang tot de meest 
actuele gegevens. Verder gaat de wijziging dan 
automatisch mee in de volgende ronde van de 
papieren versie.

Militaire vliegbeweging 
(oefening) gemeente 
Hoeksche Waard
Op donderdag 24 september trainen militaire 
helikopters van de Koninklijke Luchtmacht ‘s avonds in 
gemeente Hoeksche Waard. Verschillende helikopters 
van de Koninklijke Luchtmacht ondersteund door 
grondtroepen met militaire voertuigen van de 
Koninklijke Luchtmacht maken deel uit van het 
oefenscenario. Het oefenscenario duurt van 20.30 tot 
uiterlijk 22.30 uur.  

Alle vluchten worden zorgvuldig voorbereid
Dat is belangrijk voor alle vliegende eenheden van 
Defensie, maar ook voor de omgevingen waarin 
Defensie oefent. Defensie spreidt vliegbewegingen 
zoveel als mogelijk over de diverse oefengebieden 
in Nederland om het geluid en de belasting voor de 
leefomgeving te spreiden. Operationele maar ook 
klimatologische omstandigheden kunnen er voor 
zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf 
aangekondigd. 

Helaas kan overlast niet altijd worden 
voorkomen
Eventuele meldingen kunnen worden ingediend via 
het online klachtenformulier van Defensie op  
www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-
schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier. Op 
www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen staat meer 
informatie over de vliegbewegingen en trainingen. 

Mocht de oefening onverhoopt tot schade leiden 
dan is het belangrijk dat betrokkene een schade-
afhandelingsverzoek indient bij de Sectie Claims van 
Defensie. Deze sectie behandelt alle schademeldingen 
zorgvuldig. Voor meer informatie over het indienen 
van een klacht en schadeclaims kijk op  
www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-
schadeclaims/schade-melden.

Volg actuele vliegbewegingen via Twitter
Voor actuele vliegbewegingen over de helikopters 
kunt u Defensie ook volgen via twitter:  
@dhcluchtmacht en @Kon_Luchtmacht.

Spreekuur Van Leenen voor 
Maasdam en Puttershoek 

Op maandag 
21 september 
houdt 
dorpswethouder 
Piet van Leenen 
spreekuur van 17.00 
tot 19.00 uur in het gemeentehuis 
van Maasdam (sportlaan 22).

Inwoners zijn van harte welkom om tijdens 
onderstaand inloopspreekuur van gedachten te 
wisselen met de wethouder over onderwerpen die hen 
bezighouden. Omdat de wethouders het belangrijk 
vinden dat het gemeentebestuur bereikbaar moet 
zijn voor inwoners, houden zij inloopspreekuren in de 
dorpen waarvoor zij dorpswethouder zijn.

Wegwerkzaamheden 
Langeweg in Oud-Beijerland 
Van maandag 21 tot en met zaterdag 26 
september voert waterschap Hollandse Delta 
wegwerkzaamheden uit aan de Langeweg in  
Oud-Beijerland. De werkzaamheden betreffen 
het vervangen van de asfaltverharding. Tijdens de 
werkzaamheden is de Langeweg gestremd voor 
verkeer en worden er omleidingsroutes ingesteld. Het 
vrij liggende fietspad blijft beschikbaar voor fietsers en 
eventueel nood- en hulpdiensten. De plantenhal blijft 
bereikbaar, de werkzaamheden voor de inrit worden 
gedeeltelijk uitgevoerd vóór openingstijd van de hal 
en er wordt ook een tijdelijke verkeersregelinstallatie 
geplaatst.

Meer informatie
Voor het bekijken van de tekeningen met omleidingen 
en afzettingen in verbande met de werkzaamheden 
kijkt u op www.gemeentehw.nl/werk-in-uitvoering.

Gewijzigde locatie 
‘Hersenen in Beweging op 
tour door de Hoeksche 
Waard’

Op maandag 21 september, Wereld Alzheimerdag, 
wordt een Tour door de Hoeksche Waard gereden om 
mensen te informeren over het belang van bewegen 
voor de hersenen. De Tour is georganiseerd door de 
projectgroep Dementievriendelijke Hoeksche Waard. 
Dit vindt plaats op 1 locatie en niet, zoals eerder 
aangegeven, op 4 verschillende locaties. De locatie is 
Alerimus Open Waard in Oud-Beijerland - van 14.00 tot 
15.30 uur. 

Myron Hamming, bewegingsagoog en spoken 
word-artiest, heeft samen met neuropsycholoog 
Erik Scherder de Beweeggids geschreven en komt 
deze dag met ons mee. Hij zal op zijn bevlogen wijze 
mensen vertellen hoe ze door dagelijkse dingen te 
doen ook bewegen en toelichten wat de Beweeggids 
biedt. Wethouder Joanne Blaak opent de middag.

Aanmelden
Wilt u erbij zijn? Dan kunt u zich aanmelden via  
www.welzijnhoekschewaard.nl. We vragen 
u in verband met de richtlijnen van het RIVM 
contactgegevens achter te laten en niet te komen als 
u klachten heeft.

Gevonden voorwerpen

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

Voorwerp met registra-

tienummer

Plaats gevonden

Mountainbike - 20298310  Puttershoek – Groeneweg

Helm - 20299683 Puttershoek – Weverseinde

Damesfiets - 20300630 Oud-Beijerland –  

W. van Vlietstraat

Scooter - 20300654 Oud-Beijerland - ?

Scooter - 20300687 Oud-Beijerland –  

W. van Vlietstraat

Damesfiets - 20300885 Oud-Beijerland –  

W. van Vlietstraat

Damesfiets - 20300901 Oud-Beijerland –  

W. van Vlietstraat

Damesfiets - 20301121 Oud-Beijerland –  

W. van Vlietstraat 

Herenfiets - 20301148 Oud-Beijerland – Molenplein

Damesfiets - 20301219 Oud-Beijerland – Lange Hille 41

Dameshorloge - 

20301255

Oud-Beijerland – Oude Tol 

Kinderzonnebril - 

20301789

Oud-Beijerland –  

W. van Vlietstraat

Herenfiets - 20302042 Oud-Beijerland – Zinkweg 145

Herenfiets - 20302054 Oud-Beijerland – Zinkweg 145

Damesfiets - 20302069 Oud-Beijerland –  

Karel Doormanstraat 

Damesfiets - 20302121 Oud-Beijerland –  

Oud-Beijerlandsedijk 22

Damesfiets - 20302159 Oud-Beijerland –  

Oud-Beijerlandsedijk 22

Damesfiets - 20302174 Oud-Beijerland –  

Oud-Beijerlandsedijk 22

Damesfiets - 20302738 ’s-Gravendeel – Smidsweg 39

Damesfiets - 20302796 Oud-Beijerland – Koninginneplein

Damesfiets - 20303797 Oud-Beijerland –  

W. van Vlietstraat

Damesfiets - 20303802 Oud-Beijerland –  

Vierwiekenplein 25

Damesfiets - 20303815 Oud-Beijerland –  

Vierwiekenplein 25

Zadelhoes - 20304018 Oud-Beijerland – Oostdijk

Herenfiets - 20305968 Oud-Beijerland – Marsmanplein 2

Rubberboot - 20306488 Mijnsheerenland – Binnenmaas

Damesfiets - 20306711 Numansdorp – Rijksstraatweg 46

Herenfiets - 20306723 Numansdorp – Rijksstraatweg 46

Damesfiets - 20306757 Numansdorp – Rijksstraatweg 46

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.

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

09-09-2020 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 22 in Numansdorp.

09-09-2020 Het plaatsen van een damwand -  

Oud-Cromstrijensedijk WZ 73 in Klaaswaal.

09-09-2020 Het plaatsen van een hardhouten 

beschoeiing - Paltrokmolen 2a in 

Numansdorp.

09-09-2020 Het uitbreiden van de garage - Molendijk 

124 a in Klaaswaal.

10-09-2020 Het aanbrengen van schanskorven - 

Vleugel 50 in Oud-Beijerland.

10-09-2020 Het bouwen van een bedrijfspand - 

Newtonstraat 6 in Numansdorp.

10-09-2020 Het kappen van een boom - Noord 

Kavelsedijk 4 in Strijen.

10-09-2020 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 8 in Numansdorp.

14-09-2020 Het intern aanpassen van de indeling 

en het verplaatsen van het trapgat - 

Westvoorstraat 1 in Oud-Beijerland.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

08-09-2020 Het renoveren en isoleren van de daken 

van de woning, de schuur en het koetshuis 

- Hoekseweg 14 in Strijen.

08-09-2020 Het realiseren van een aanbouw aan een 

loods - Broekseweg 10 in Strijen.

09-09-2020 Het aanleggen van een in- uitrit 

(legalisatie) - Dotterbloemstraat 14 in 

Klaaswaal.

09-09-2020 Het bouwen van een woning - 

Paltrokmolen 8 in Numansdorp.

09-09-2020 Het vervangen van handelsreclame -  

Burg. de Zeeuwstraat 22 in Numansdorp.

09-09-2020 Het legaliseren van een bouwwerk in 

de voortuin - Constantijnstraat 51 in 

’s-Gravendeel.

09-09-2020 Het bouwen van een garage/berging - 

Blaaksedijk 250 in Mijnsheerenland.

10-09-2020 Het verbouwen van de woning - Voorstraat 

13 in Klaaswaal.

10-09-2020 Het uitbreiden van een bedrijfspand - 

Einsteinstraat 6 in Numansdorp.

10-09-2020 Het aanleggen van een inrit - 

Donkervoortlaan 18 in Oud-Beijerland.

14-09-2020 Het realiseren van een dakopbouw - 

Eikenlaan 93 in Puttershoek.

15-09-2020 Het bouwen van een woning - 

Buitendijk 36a in Strijensas.

16-09-2020 Het tijdelijk plaatsen van portacabins - 

Wilhelminastraat 61 in Nieuw-Beijerland.

Verleende 
omgevingsvergunningen 
brandveilig gebruik

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

04-09-2020 Vergunning voor het innemen van een 

standplaats voor de verkoop van oliebollen 

in de periode van 19 oktober tot en met 

31 december ter hoogte van de Oost-

Voorstraat 8 in Oud-Beijerland. 

11-09-2020 Vergunning voor collecte voor een huis-

aan-huis verkoop van oliebollen op 11 

november t.b.v. de Hervormde gemeente 

in Sint Anthoniepolder. De huis-aan-huis 

verkoop vindt plaats in Binnenmaas en 

Strijen.

Beslistermijn verlengen

Datum verlen-

ging

Zakelijke inhoud

08-09-2020 Het bouwen van een woning - Buitendijk 

36a in Strijensas. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum 

wordt daardoor 25-10-2020.

09-09-2020 Het wijzigen van de bestemming - Beneden 

Havendijk 19 in ‘s-Gravendeel. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

26-10-2020.

09-09-2020 Het restaureren van de voorgevel - 

Dorpsstraat 12 in Goudswaard. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

27-10-2020.

10-09-2020 Het plaatsen van een dakkapel - Irisstraat 

19 in Zuid-Beijerland. De beslistermijn 

wordt met 6 weken verlengd volgens 

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

beslisdatum wordt daardoor 26-09-2020.

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

09-09-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Binnenpad 2 

t/m 66, Fuut 1 t/m9, Roerdompweg  

21 t/m29, Scholekster 1 t/m 19 en 

Scholekster 23 t/m43 in Oud-Beijerland.

09-09-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Plevier 1 t/m 

18 , Reiger 1 t/m 22, Roerdompweg 1 t/m 

19, Zilvermeeuw 15 /tm 31 m.u.v. 23 en 

Zilvermeeuw 66 t/m 84  in Oud-Beijerland.

09-09-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Weelsedijk 

61a in Strijen.

14-09-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Burg. Hammerbaan 2 in Oud-Beijerland.

14-09-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Westdijk 87 

in Mijnsheerenland.

15-09-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen (calamiteit) - 

Buizerdstraat 55 in Strijen.

Uitschrijving personen

Het college van B&W maakt bekend, dat na onderzoek 
is gebleken dat onderstaande personen niet meer 
wonen op het adres waar zij in de basisregistratie 
personen staan ingeschreven. Het college heeft 
besloten deze personen 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

01-08-2020 H.J. Ditmeijer (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. 

V E R V O L G



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.

Bekendmakingen 
gehandicapten parkeerplaats 
op kenteken
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij heeft besloten op de volgende 
locaties een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
te realiseren: 

• M.L. Kingstraat in Heinenoord
• Willem van de Zaanstraat in Oud-Beijerland
• Roodenburg Vermaatstraat in ‘s-Gravendeel

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

Vastgestelde 
uitvoeringsregeling
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft op dinsdag 1 september onderstaande 
uitvoeringsregeling vastgesteld.

• Uitvoeringsregels kunst en cultuur met bijlagen:
 -  Voorwaarden structurele subsidies kunst en 

cultuur;
 -  Voorwaarden incidentele subsidies kunst en 

cultuur.

Bovengenoemde regeling vindt u op  
www.gemeentehw.nl. Op  
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Bekendmaking 
mandaatbesluit
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft op dinsdag 15 september onderstaand 
algemeen mandaatbesluit vastgesteld.

• Algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche 
waard 2020 met uitvoeringslijsten. 

Bovengenoemd mandaatbesluit vindt u op  
www.gemeentehw.nl.  
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

RECTIFICATIE ‘Ontwerp 
programmaplan Mobiliteit 
Hoeksche Waard ter inzage’
Afgelopen vrijdag 11 september plaatsten wij 
het bericht ‘Ontwerp programmaplan Mobiliteit 
Hoeksche Waard ter inzage’. Dit bericht is onjuist. Het 
programmaplan ligt niet ter inzage.

7 thema’s als speerpunten
Tijdens de raadsvergadering van 8 januari 2019 zijn 
er 7 thema’s als speerpunten benoemd die voor 
de huidige collegeperiode moeten zorgen voor 
integraliteit en versnelling. De 7 thema’s zijn cultuur, 
duurzaamheid, economie, inclusieve samenleving, 
mobiliteit, wonen en veiligheid en staan in nauw 
verband tot elkaar. Het ene thema kan niet zonder 
het andere. Het is een samenspel van verschillende 
factoren op het gebied van goed wonen, leven, 
werken en recreëren. Voor elk thema is een 
programmaplan geschreven.

Programmaplan Mobiliteit 
Dit plan gaat over de bereikbaarheid op het eiland 
zelf en de verbinding met de omliggende gebieden. 
Bereikbaarheid is de drager van de belangrijkste maat-
schappelijke ontwikkelingen. Voor de programma’s 
economie, wonen en inclusieve samenleving is een 
goed bereikbare Hoeksche Waard van groot belang. 
Dit vraagt om een integrale mobiliteitsaanpak. Een 
aanpak die zich richt op de verschillende modaliteiten 
als auto, OV (openbaar vervoer) en fiets, op snelheid 
en veiligheid en op gedragsverandering. Het program-
maplan Mobiliteit beschrijft de doelen en inspannin-
gen die bijdragen aan een bereikbare Hoeksche Waard. 
U vindt het programmaplan op www.gemeentehw.nl/
mobiliteit.  

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

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plan ziet toe op het slopen van 20 woningen 
aan de Smidsweg/Van Koetsveldlaan en 4 woningen 
aan de Beatrixlaan. Er zullen 26 nieuwe woningen 
worden teruggebouwd, 21 aan de Smidsweg/
Van Koetsveldlaan en 5 aan de Beatrixlaan.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen liggen 
met ingang van zaterdag 19 september tot en met 
vrijdag 30 oktober ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl  
(onder de IMRO-code NL.IMRO.1963.
BPWMSSmidsweg-ON01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Het indienen 
van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:
Raad van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Smidsweg eo Westmaas‘.

Vragen?
Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan? 
Neem dan contact op met Perry van der Elst of 
Sabine Voskamp via telefoonnummer 14 0186 of via 
e-mail perry.vanderelst@gemeentehw.nl of  
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.   

Bekendmaking  
Wet milieubeheer
• Op donderdag 28 mei hebben wij gegevens 

ontvangen in het kader van het ‘Activiteitenbesluit 
milieubeheer’. Het gaat over het wijzigen van 
de inrichting gelegen aan de Polderdijk 69A te 
Maasdam. De wijziging heeft betrekking op de 
bouw van een nieuwe schuur met bewaring 
en bijhorende ventilatie en de plaatsing van 
een propaantank. Verder worden er 5 schapen 
gehouden op het terrein van de inrichting. Deze 
melding is afgehandeld onder zaaknummer  
Z-20-373945.

• Op dinsdag 7 juli hebben wij gegevens ontvangen in 
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het veranderen van de inrichting 
gelegen aan de Steenplaats 13 in Strijen. De 
verandering betreft de bouw van een nieuwe 
bewaarloods voor berging en kistenbewaring. Deze 
melding is afgehandeld onder zaaknummer  
Z-20-375946.

• Op vrijdag 4 september is door Sando Puinrecycling 
ingevolge artikel 4.1 van het ‘Besluit mobiel 
bouw- en sloopafval’ voor het plaatsen van een 
mobiele puinbreker aan de Koninginneweg 25 in 
Zuid-Beijerland. De werkzaamheden vinden plaats 
gedurende 3 werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur, in 
de periode van maandag 21 september tot en met 
zondag 20 december.

• Op woensdag 2 september hebben wij gegevens 
ontvangen in het kader van het ‘Activiteitenbesluit 
milieubeheer’. Het gaat over het oprichten van 
een agrarische loonwerkbedrijf en fruitteeltbedrijf 
gelegen aan de Kreupeleweg 47 in Klaaswaal. Deze 
melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-20-
378618.

• Op zaterdag 5 september hebben wij gegevens 
ontvangen in het kader van het ‘Activiteitenbesluit 
milieubeheer’. Het gaat over het veranderen van 
een tuinbouwbedrijf gelegen aan het Oosteinde 
1c in Heinenoord. De verandering betreft de sloop 
van de bestaande schuur en de nieuwbouw van 
een schuur. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-20-378747.

• Op dinsdag 8 september hebben wij gegevens 
ontvangen in het kader van het ‘Activiteitenbesluit 
milieubeheer’(hierna: het Besluit). Het gaat over 
het veranderen van het timmerbedrijf gelegen 
aan de Reedijk 7o in Heinenoord. De verandering 
betreft de bouw van gebouw A. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-20-378826.

Meer informatie? 
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid via het telefoonnummer 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.

Vervolg



Nieuws uit de gemeenteraad

Kan het bestuur van een school straks een lening 
aanvragen om het schoolgebouw te verduurzamen? 
En, wat besluit de raad over het onderhoud van de 
openbare ruimte in de Hoeksche Waard? Dat en meer 
komt aan de orde tijdens de vergadering van de 
gemeenteraad op dinsdagavond 22 september. U bent 
van harte welkom om deze vergadering live online te 
volgen vanaf 19.30 uur.

Agenda
Op de agenda staan 7 zogenaamde hamerstukken. 
Dat zijn voorstellen die volgens de fracties voldoende 
besproken zijn tijdens de oordeelsvormende 
vergadering. Zij kunnen met een ‘hamerslag’ van de 
voorzitter worden vastgesteld. 12 voorstellen staan 
ter bespreking geagendeerd. Dat wil zeggen dat 1 of 

meer fracties graag over deze voorstellen alsnog het 
debat willen voeren, voordat ze een besluit nemen. 

De agenda en stukken voor deze vergadering vindt u 
op www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Agenda’s 
en vergaderstukken / 22 september 2020.

Duurzaamheidslening
Inwoners konden al langer een lening aanvragen bij 
de gemeente om hun woning duurzamer te maken. In 
het voorstel dat dinsdag 22 september op de agenda 
staat, kunnen ook (sport)verenigingen, instellingen 
en bedrijven (mkb) een lening aanvragen om hun 
gebouwen te verduurzamen. De raad wordt gevraagd 
om daarvoor een krediet ter beschikking te stellen van 
2 miljoen euro. 

Beleidsplan Openbare ruimte
Het beleidsplan Openbare Ruimte is door een 
aantal fracties geagendeerd voor bespreking. In 
de voormalige vijf gemeenten werd het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte uitgevoerd op 
verschillende manieren. Het college stelt voor om dat 
overal op eenzelfde manier te doen en op eenzelfde 
kwaliteitsniveau (B – basis). 

Online volgen
U kunt de beeldvormende bijeenkomst volgen via 
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Rechtstreekse 
uitzendingen & geluidsverslagen of via  
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.

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


