
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

Ondertekening Manifest

Burgemeester Bram van Hemmen, wethouders 
Joanne Blaak-Van de Lagemaat en Huibert Steen en 
John Stuurman, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
ondertekenden woensdag 23 september in buurthuis 
Me Mekaer in Strijen het Manifest Iedereen doet mee! 

49ste gemeente van Nederland die 
deelneemt aan het landelijke  
VNG-initiatief ‘Iedereen doet mee!’
Daarmee zijn we de 49ste gemeente van Nederland 
die deelneemt aan het landelijke VNG-initiatief 
(Vereniging van Nederlandse Gemeenten) ‘Iedereen 
doet mee!’ en daarmee actief het VN-verdrag 
Handicap ondersteunt. Zo werken we stap voor 
stap toe naar een Hoeksche Waard waarin iedereen 
erbij hoort, iedereen zich veilig voelt en iedereen 
meedoet. Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, 
inkomen, talenten, beperkingen of gender. Tijdens de 
bijeenkomst ontving het buurthuis als eerste initiatief 
het vignet Iedereen doet mee!  

Aftrap estafette ‘Iedereen doet mee!’
Het is meteen de aftrap van de estafette Iedereen 
doet mee! Daarbij nomineert het ene Hoeksche 
Waardse inclusieve initiatief het andere. Gedurende 
een jaar willen we ongeveer 10 tot 12 inclusieve 
initiatieven in de schijnwerpers zetten. Zo hopen we 
meer bekendheid te geven aan het begrip inclusieve 
samenleving en andere Hoeksche Waarders te 
inspireren en enthousiasmeren om het goede, 
inclusieve voorbeeld te volgen.

Convenantpartners 
zetten samenwerking 
voort om schulden en 
huisuitzettingen in de 
Hoeksche Waard te 
voorkomen
Gemeente Hoeksche Waard, HW Wonen, Dienst 
Gezondheid & Jeugd, Humanitas, Welzijn Hoeksche 

Waard en Rabobank Zuid Hollandse Eilanden werken 
sinds 2016 samen om huishoudens met (beginnende) 
financiële problemen eerder te signaleren en erger te 
voorkomen. Op 21 september hebben deze partijen de 
samenwerking officieel verlengd tot 2024.

Samenwerking cruciaal
Professionals en vrijwilligers van de samenwerkende 
organisaties zetten met het convenant in op 
voorlichting en zijn extra alert op schulden. Op deze 
manier hopen de partijen eerder bij de mensen 
aan te kloppen. Dit kan alleen als er goed wordt 
samengewerkt. De samenwerkingspartners kijken 
verder dan hun eigen expertise en zorgen dat 
vrijwilligers en professionals in contact komen met 
elkaar. Deze samenwerking is ontzettend belangrijk 
om in een vroeg stadium inwoners te kunnen 
ondersteunen. Wethouder Huibert Steen: “De kracht 
van het convenant zit hem in de samenwerking. Samen 
met onze partners krijgen we steeds meer inzicht in de 
situaties waarin mensen financieel klem zitten. Daar 
kunnen we gelukkig ook steeds beter op inspelen.”

I N F O R M A T I E 25 september
2020

Initiatievenfonds 
Heeft u een idee om uw straat, buurt of dorp in de Hoeksche Waard nóg 
leuker of beter te maken? Heeft u genoeg mensen om u heen die het ook 
een goed idee vinden en willen helpen? En wilt u het initiatief nemen om 
werkelijkheid te maken van uw idee, maar u heeft alleen nog een steuntje 
in de rug nodig omdat het anders niet lukt? Dan kunt u misschien gebruik 
maken van het initiatievenfonds van gemeente Hoeksche Waard. 

Met elkaar, voor elkaar!
Het initiatievenfonds levert een bijdrage aan zowel grote als kleine 
initiatieven. In de vorm van materialen, kennis of geld. Voor initiatieven 
in de buurt, de wijk of voor het hele dorp.  Bijvoorbeeld om elkaar 
te ontmoeten, samen te bewegen of gewoon te genieten. Het 
initiatievenfonds is hierbij een steuntje in de rug. De inzet van u en uw 
omgeving is de belangrijkste bijdrage in het slagen van het initiatief. 
Met elkaar, voor elkaar! 

Voor inwoners(groepen), verenigingen en stichtingen 
Het fonds levert een bijdrage aan activiteiten en initiatieven van 
inwoners(groepen), (dorps)verenigingen en stichtingen. Om gebruik 
te kunnen maken van het initiatievenfonds, moet u aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Kijk voor deze voorwaarden op de website 
of neem contact op met de ideeënmakelaar van uw dorp voor de 
mogelijkheden. We denken graag met u mee!

Contact en 
meer informatie
Wilt u meer weten over het 
initiatievenfonds of een aanvraag 
indienen? Kijk op de website 
www.gemeentehw.nl/initiatievenfonds  
of neem contact op met 1 van de 
ideeënmakelaars.

14 0186 ǀ 088 - 647 36 47
dorpsgerichtwerken@gemeentehw.nl



Bescheiden bijeenkomst
De ondertekening van het convenant vond plaats 
in een klein gezelschap op het gemeentehuis in 
Maasdam. Tijdens de bijeenkomst werd teruggeblikt 
op de afgelopen twee jaar. Ook werd nagedacht over 
welke andere organisaties nog meer zouden kunnen 
deelnemen aan het convenant, zodat er nog meer 
mensen worden bereikt. 

Publicatie ‘Canadezen in de 
Hoeksche Waard’  
digitaal en op papier
Nadat in juli de fietsroute ‘In de voetsporen van 
de Canadezen’ werd gelanceerd, heeft gemeente 
Hoeksche Waard nu de cultuurhistorische publicatie 
‘Canadezen in de Hoeksche Waard’ uitgebracht. Bij 
het maken van de fietsroute kwam er behoorlijk 
wat nieuwe informatie boven water uit zowel het 
gemeentelijk archief, als ook nationale en Canadese 
(oorlogs)archieven. Dat bleek zoveel te zijn dat het 
zonde was om daar niets mee te doen. In de publicatie 
wordt beschreven waar de Canadezen in de Hoeksche 
Waard verbleven, wat ze deden en wanneer ze 
vertrokken. Bij het samenstellen kreeg de gemeente 
hulp van Stichting Oud-Puttershoek, Historische 
Vereniging ’s-Gravendeel, Historische Vereniging Oud-
Beijerland en Oudheidkundige vereniging Het land van 
Strijen. 

Papieren exemplaar op inschrijving
Op www.gemeentehw.nl/75-jaar-vrijheid-in-de-
hoeksche-waard/ kunt u door de digitale versie van 
de publicatie bladeren. Wilt u liever een papieren 
exemplaar? Ook dat is mogelijk. U kunt zich dan 
inschrijven voor een exemplaar. Bij voldoende 
interesse laat de gemeente de publicatie tegen 
kostprijs drukken. Op de website staat een 
inschrijfformulier waarmee u uw interesse kenbaar 
kunt maken. U ontvangt vervolgens in de week van 
1 november bericht of de publicatie op papier wordt 
uitgegeven en wat de kosten zijn (ongeveer € 3,- 
afhankelijk van het aantal inschrijvingen).

Maak het ze niet te 
makkelijk -  Webinars 
campagne Senioren en 
Veiligheid

In het kader van de campagne ‘Senioren en Veiligheid’ 
werden deze maand  4 online webinars georganiseerd. 
De presentatie was in handen van Catherine Keyl. In 
elk webinar werd ingegaan op een specifieke vorm van 
criminaliteit. Deskundigen van onder andere de politie 
en de ouderenbonden bespraken tijdens elk webinar 
waar senioren slachtoffer van kunnen worden.

Bekijk de webinars voor tips en adviezen
Tijdens de webinars krijgt u  tips en adviezen. U kunt ze 
bekijken via https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Workshop babbeltrucs voor 
senioren
Op dinsdag 6 oktober vindt er een ‘Workshop 
babbeltrucs voor senioren’ plaats in het gemeentehuis 
in Maasdam. De workshop start om 14.00 uur en duurt 
ongeveer 1 uur. Vanwege de huidige beperkingen 
omtrent corona mogen er maximaal 10 personen 
deelnemen aan de workshop. Vol = vol.  We houden 
hierbij rekening met de 1,5 meter afstand.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Danique Wolffenbuttel o.v.v. 
‘deelnemen workshop babbeltrucs’ via e-mail  
danique.wolffenbuttel@gemeentehw.nl. U kunt 
zich op 6 oktober melden bij de receptie in het 
gemeentehuis, Sportlaan 22 in Maasdam.

Wegwerkzaamheden 
Groeneweg in Puttershoek
Vanaf donderdag 1  tot en met zaterdag 3 oktober 
voert gemeente Hoeksche Waard wegwerkzaamheden 
uit aan de Groeneweg in Puttershoek. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd aan kabels en 
leidingen en staan gepland tussen 07.00 en 16.00 uur. 
Verkeersregelaars zijn aanwezig zodat het verkeer de 
aangewezen omleiding volgt. Buiten deze tijden is de 
weg weer toegankelijk. 

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

18-09-2020 Het plaatsen van een dakkapel - De Heul 27 

in Maasdam.

21-09-2020 Het bouwen van een woning - Perengaard 

Kavel 6 in Nieuw-Beijerland.

21-09-2020 Het kappen van diverse bomen - 

(nabij) Moricaanseweg in Strijen.

21-09-2020 Het nieuwbouwen van een woning - 

Graaf van Egmondstraat 74 in  

Oud-Beijerland.

21-09-2020 Het plaatsen van een bijgebouw - 

A.W. Lipsstraat 14 in Oud-Beijerland.

21-09-2020 Het plaatsen van een fietsenstalling - 

Koningsdreef 1 in Oud-Beijerland.

21-09-2020 Het vergroten van de woning - 

Mookhoek 97 in Mookhoek.

22-09-2020 Het maken trapgatsparing Rietwaard 18 - 

Rietwaard 18 in Heinenoord.

22-09-2020 Het realiseren van een woning - 

Wilhelminastraat 26 in Mijnsheerenland.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

16-09-2020 Het tijdelijk plaatsen van portacabins - 

Wilhelminastraat 61 in Nieuw-Beijerland.

16-09-2020 Het vernieuwen van de gevel en dak - 

Steenenstraat 25 in Oud-Beijerland.

16-09-2020 Het bouwen van een bedrijfsgebouw - 

Reedijk 7 O in Heinenoord.

16-09-2020 Het realiseren van een aanbouw - Karel 

Doormanstraat 20 in Oud-Beijerland.

17-09-2020 Het realiseren van een berging - Vlietland 

14 in Mijnsheerenland.

17-09-2020 Het starten van een B & B - Blaaksedijk 

Oost 65 in Heinenoord.

18-09-2020 Het uitbreiden van de woning - Achterweg 

6 in Goudswaard.

18-09-2020 Het realiseren van een schuur/garage - 

Hallinxweg 6 in Numansdorp.

18-09-2020 Het bouwen van een nieuwe woning - 

Korte Smidsweg 18 in ’s-Gravendeel.

21-09-2020 Het aanleggen van een paardrijbak - 

Smitsweg 9 in Klaaswaal.

21-09-2020 Het bouwen van een vrijstaande woning - 

Wintertaling 11 in Numansdorp.

21-09-2020 Het splitsen van de woning en het wijzigen 

van de voorgevel - Oranjestraat 1 in  

Oud-Beijerland.

22-09-2020 Het plaatsen van een schuur - Buitendijk 10 

in Strijensas.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen 

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

17-09-2020 Vergunning verleend voor het innemen 

van een standplaats op het Oranjeplein 

in Puttershoek voor de verkoop van 

oliebollen en appelbeignets op de 

volgende dagen van 08.00 tot 18.00 uur en 

op zaterdag tot 17.00 uur. 

• vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober

• vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober 

• vrijdag 6 en zaterdag 7 november 

• vrijdag 13 en zaterdag 14 november 

• vrijdag 20 en zaterdag 21 november 

• vrijdag 27 en zaterdag 21 november 

• vrijdag 4 en zaterdag 5 december 

• vrijdag 11 en zaterdag 12 december 

• vrijdag 18 en zaterdag 19 december 

• donderdag 24 december 

• maandag 28 tot en met 31 december 

17-09-2020 Exploitatievergunning voor Cafetaria 

Alma aan de Van der Merckstraat 6 in 

‘s-Gravendeel.

21-09-2020 Exploitatievergunning voor Boezem & Co 

Sociaal aan de Boezemsingel 7 in  

Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen

Datum verlen-

ging

Zakelijke inhoud

16-09-2020 Het bouwen van 13 woningen - Spui sectie 

N bouwnummer 29 t/m 42 in Strijen. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

30-10-2020.

Vervolg

Er staat weer een 
nieuwe vacature op 
werkenbijdehw.nl!

•  Medewerker bedrijfsvoering  
& financiële administratie  
(36 uur)



17-09-2020 Het plaatsen van een beschoeiing - Sectie 

K nummer 579 (kavel 4) in Zuid-Beijerland. 

De beslistermijn wordt met 6 weken 

verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 

Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 07-11-2020.

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

18-09-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Binnenpad 

2 t/m 36, Roerdompweg 21,23,25,29 en 

Scholekster 1,3,5,7,13, 15,17,19,23 in  

Oud-Beijerland.

Overzicht collecte(s) 
komende periode

Datum collecte Zakelijke inhoud

30-11 t/m 22-

12-2020

Team 177 We Move ten behoeve van de 

Roparun.

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de 

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

Vastgestelde 
uitvoeringsregeling
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft op dinsdag 9 juni onderstaande 
uitvoeringsregeling vastgesteld:

• Uitvoeringsregel dorpsbijdrage Gemeente 
Hoeksche Waard 2020

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

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

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op 
het perceel grond nabij de kerk aan de Molendijk 84 in 
Goudswaard. Het perceel ligt in het verlengde van de 
Rietakker in Goudswaard en betreft een vervolg op en 
afronding van de eerder aangelegde uitbreidingswijk. 
Het perceel is nu onbebouwd en zal worden ingericht 
voor een nieuwe woonwijk tot 26 woningen.

Ontwerpbesluit ‘hogere waarde Wet 
geluidhinder’ 
De geluidsbelasting op de nieuw te realiseren 
woningen in de strook parallel aan de Molendijk in 
Goudswaard voldoet niet aan de waarden zoals die 
zijn voorgeschreven in de Wet geluidhinder. Het gaat 
daarbij met name om wegverkeerslawaai. Onder 
voorwaarden is een hogere geluidsbelasting mogelijk. 
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 26 september tot en met 
6 november 2020 ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl  
(onder de IMRO-code NL.IMRO.1963.
BPUitbrGWNOost-ON01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak maken met Annette van Bokkem of 
een andere medewerker van het Team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186 of per e-mail,  
annette.vanbokkem@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 de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Goudswaard-
Noordoost’.

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 hogere waarde Wet 
geluidhinder.’

Vragen?
Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan en 
het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder? 
Neem dan contact op met  Annette van Bokkem, of 
1 van onze medewerkers van het Team Omgeving, 
via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail annette.
vanbokkem@gemeentehw.nl. Voor algemene 
vragen over het project kunt u contact opnemen 
met Henk Groeneveld,van het team projecten, via 
telefoonnummer 14 0186 of via email  
henk.groeneveld@gemeentehw.nl.

Ontwerpbestemmingsplan, 
ontwerpbesluit hogere 
waarden en ontwerp-
omgevingsvergunning  
‘Tiny houses, Zuiderrotonde 
Oud-Beijerland, kruising 
Langeweg/N217’ ter inzage

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Tiny houses, Zuiderrotonde Oud-Beijerland, kruising 
Langeweg/N217’, het ontwerpbesluit hogere waarden 
Wet geluidhinder en ontwerp-omgevingsvergunning 
ter inzage worden gelegd. Op het bestemmingsplan, 
de hogere waarden en omgevingsvergunning is de 
coördinatieregeling van toepassing (artikel 3.30 Wet 
ruimtelijke ordening).

V E R V O L G

Met gastspreker: programmamanager circulaire economie bij 
Rabobank Nederland, David van Lynden. Hij neemt je mee in de 
ins & outs van een werkend circulair businessmodel, creatieve 
innovaties, partnerschap en financiële oplossingen. 

Met aan tafel: Sandra Nap (biobased bouwen), Martijn Trouwborst 
(Hoeksche Houtketen), Gertjan van Dueren den Hollander 
(kringlooplandbouw), Marleen Gulden (ecopreneur) en Monique van Lent 
(projectleider circulaire economie gemeente Hoeksche Waard). Razende 
reporter Niels van der Jagt houdt je scherp met pittige polls en brengt je 
met flitsende filmpjes naar waar circulair leeft in de Hoeksche Waard. 

De onderwerpen die worden besproken zijn: circulair bouwen, 
kringlooplandbouw en Hoeksche Waardse samenwerkingen. 

In navolging op het succesvolle event van vorig jaar met onder andere  
Plastic Soup Surfer Merijn Tinga, nodigen we je opnieuw uit voor: 

VRIJDAG 9 OKTOBER | VAN 15.00 TOT 17.00 UUR | THUIS VOOR DE BUIS

Het wordt een spraakmakende online live uitzending 
geïnspireerd op De Wereld Draait Door, met onze eigen 
Hoeksche Waardse presentatrice Jantien van den Berg.

DUURZAAMHEIDSDAG 
HOEKSCHE WAARD 
VOOR ONDERNEMERS 
Circulair ondernemen als succesvol verdienmodel

In samenwerking met: Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden,  
provincie Zuid-Holland, Energieke Regio en gemeente Hoeksche Waard.

Scan de QR code om je in te schrijven!

Met tafelheren: wethouders Huibert Steen en Paul Boogaard, Jan Wim van 
Wijngaarden (OHW) en Jaap Willem Eijkenduijn (Energieke Regio).

En omdat het live wordt uitgezonden, heb je ook de mogelijkheid om jouw 
vragen te stellen aan de gasten.

Schrijf je hier in: o-hw.nl/agenda



Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan ziet toe op de realisatie 
van 7 tiny houses nabij de Zuiderrotonde in Oud-
Beijerland (kruising Langeweg en N217). Dit zijn 
kleine woningen in een groene setting met een 
maximale oppervlakte van 50 m² en bedoeld voor 
starters. De coördinatieregeling maakt het mogelijk 
om de benodigde besluiten voor deze ontwikkeling 
gezamenlijk voor te bereiden. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen, 
het ontwerpbesluit hogere waarden en de ontwerp-
omgevingsvergunning kunt u met ingang van vrijdag 
26 september tot en met vrijdag 6 november bekijken 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de 
IMRO-code NL.IMRO.1963.BPZuiderrtndeOBL20-ON01 
en  NL.IMRO.1963.OVZuiderrtndeOBL20-ON01). 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het 
ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere 
waarden en de ontwerp-omgevingsvergunning ter 
inzage liggen. 

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 
hogere waarden en de ontwerp-omgevingsvergunning 
kunt u indienen bij:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
Postbus 2003 
3260 EA Oud-Beijerland 
Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit 
hogere waarden en/of ontwerpvergunning Tiny 
houses Zuiderrotonde Oud-Beijerland’

Schriftelijk 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 Tiny houses, Zuiderrotonde 
Oud-Beijerland’.

Vragen?
Wilt u het bestemmingsplan, het ontwerpbesluit 
hogere waarden of de ontwerp-omgevingsvergunning 
(met bijbehorende stukken) op een servicepunt inzien 
of heeft u vragen? Neem dat contact op met Misja 
Maes van het team Omgeving via telefoonnummer 
14 0186 of via misja.maes@gemeentehw.nl.

Bekendmaking  
Wet milieubeheer
Op dinsdag 8 september hebben wij gegevens 
ontvangen in het kader van het ‘Activiteitenbesluit 
milieubeheer’. Het gaat over het veranderen van de 
inrichting aan de Einsteinstraat 3 en 6 in Numansdorp. 
De verandering betreft het uitbreiden van de 
bestaande bedrijfshal aan de Einsteinstraat 6 in 
Numansdorp. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-20-378990.

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.

Nieuws uit de gemeenteraad

Wilt u (in)spreken?  
De raad luistert
Op dinsdagavond 29 september vanaf 19.30 uur 
heeft de raad zijn maandelijkse ‘beeldvormende 
vergadering’. Tijdens deze bijeenkomst is niet de 
raad aan het woord, maar inwoners, instellingen of 
bedrijven die graag het woord tot de raad willen 
richten over een bepaald thema. De raad luistert 
en kan vragen stellen. Op deze manier helpt u de 
gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van 
zaken die spelen in de gemeente Hoeksche Waard. 

Er staan 29 september 13 onderwerpen 
op de agenda van de raad waarop u kunt 
inspreken
Bijvoorbeeld: Vervanging zwembad De Waterstee 
Numansdorp en het begraafplaatsenbeleid in de 
Hoeksche Waard. De agenda met de onderwerpen 
vindt u op www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad 
/ Agenda’s en vergaderstukken / 29 september. U 
kunt ook op een onderwerp inspreken dat niet op de 
agenda staat.

Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje 
‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomst online live volgen? 
Lees dan verder onder het kopje ‘Uitzending volgen’.

Overdekt zwembad 
De Raad van de voormalige gemeente Cromstrijen 

besloot in 2018 om het huidige zwembad in 
Numansdorp te vervangen door vervangende 
nieuwbouw aan de Meestooflaan. In de afgelopen 
periode is onderzocht waar welke behoefte aan 
binnenzwemwater is in de Hoeksche Waard. 
Het is de bedoeling dat binnen drie jaar een 
toekomstbestendige zwemvoorziening wordt 
gerealiseerd die een belangrijke bijdrage levert aan 
een vitale leefomgeving in Numansdorp en omstreken.

Begraafplaatsen
Op dit moment zijn er verschillende regels van 
toepassing op onze begraafplaatsen in de voormalige 
gemeenten. Het is de bedoeling dat er voor 1 januari 
2021 in onze gemeente één begraafplaatsenbeleid is. 
De raad vindt het belangrijk inwoners van de Hoeksche 
Waard in de meeste kernen nu en in de toekomst 
de mogelijkheid te kunnen bieden hun overleden 
dierbaren een waardige rustplaats te geven en hen 
daar op een respectvolle manier te kunnen gedenken. 
Liefst met het behoud van het unieke karakter van 
de bestaande begraafplaatsen. Deze uitgangspunten 
zijn uitgewerkt in een notitie ‘Begraafplaatsenbeleid 
Hoeksche Waard 2021-2040’. 

Uitzending volgen
U kunt de beeldvormende vergaderingen volgen via 
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Rechtstreekse 
uitzendingen & Geluidsverslagen of via  
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.

Inspreken 
Op de volgende 3 manieren kunt u uw stem laten 
horen:
1. Uw inspraakreactie uiterlijk dinsdag 29 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 inspraakreactie digitaal inspreken in het bijzijn 
van de voorzitter van de vergadering.  Kiest u 
voor deze inspraak? Geef dit dan uiterlijk dinsdag 
29 september12.00 uur door via het e-mailadres 
griffie@gemeentehw.nl;

3. Thuis uw inspraakreactie rechtstreeks inspreken 
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 28 september 12.00 uur contact 
op met de griffie via griffie@gemeentehw.nl. Dan 
wordt de noodzakelijke verbinding afgestemd.

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

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


