
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

Aangescherpte 
maatregelen coronavirus
Tijdens de landelijke persconferentie van maandag 
28 september kondigden premier Rutte en minister 
De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het 
coronavirus terug te dringen. De nieuwe landelijke 
maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 
18.00 uur en zijn tenminste voor de komende drie 
weken van kracht.

Reden voor het invoeren van nieuwe landelijke regels 
zijn de oplaaiende besmettingen in heel Nederland 
en hebben als doel verdere verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. De extra maatregelen 
moeten de kans op grote drukte verkleinen en het 
aantal sociale contactmomenten tussen mensen 
beperken, zonder daarmee de maatschappij en 
economie op slot te doen.

We zien vooral dat de besmettingen aanzienlijk stijgen 
onder jongeren en jong volwassenen én dat nu ook de 
ouders daardoor besmet raken met het coronavirus. 
De weg van jongeren naar ouderen en kwetsbaren 
wordt daardoor korter. We zijn nu op het moment 
dat we er samen nog voor kunnen zorgen dat we de 
ouderen en de kwetsbaren beschermen.

Wat is er veranderd?
Nieuwe maatregelen zijn er voor zowel binnen- als 
buitenshuis en richten zich onder andere op de horeca, 
de sportsector, het werk en het (openbaar) vervoer. 
Daarnaast gelden er ook nieuwe regels voor de 
thuissituatie (gezelschapsgrootte) en het uitoefenen 
van contactberoepen.

Regels voor binnen:
• Thuiswerken blijft de norm, tenzij het écht niet 

kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting 
plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden 
gesloten;

• Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het 
balkon is beperkt met 3 gasten. Dit geldt naast het 
eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 
12 jaar;

• In andere gebouwen dan de eigen woning geldt 
dat er met maximaal 4 personen een gezelschap 
mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 jaar 
tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat er voor 
1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief 
kinderen, een reservering bij een bioscoop of 
restaurant kan worden gemaakt;

• Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 
30;

• Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 uur 
inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten;

• Sportkantines zijn gesloten;
• In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen 

zich te registreren. Dit in verband met het uitvoeren 
van een bron- en contactonderzoek (BCO) door de 
GGD bij een besmetting;

• Bij binnenruimtes met een doorstroom van 
bezoekers, zoals bij monumenten, bibliotheken en 
musea, dient een bezoek plaats te vinden op basis 
van een reservering per tijdvak. Een uitzondering 
geldt voor de detailhandel en markten. Hierover 
vindt overleg plaats met onder meer de culturele 
sector;
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• Voor doorstroomlocaties, met uitzondering 
van de detailhandel en markten, wordt door de 
Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het 
aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, 
daarbij rekening houdend met de oppervlakte van 
de locatie én het garanderen van de 1,5 meter 
afstand;

• De detailhandel moet een deurbeleid voeren om 
ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand 
houden. In overleg met de brancheorganisaties 
wordt, op basis van de lokale situatie, invulling 
gegeven aan de verplichting voor grotere winkels 
in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag 
een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen 
open te zijn;

• Mensen met een contactberoep moeten klanten 
vragen zich te registreren.

Regels voor buiten:
• Voor activiteiten buiten, waar geen continue 

doorstroming van mensen is, geldt een maximum 
van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 
12 jaar en exclusief personeel;

• Is er buiten wel een continue doorstroming van 
personen, zoals in dierenparken of op markten, dan 
geldt er een norm voor het aantal bezoekers per 
vierkante meter;

• Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel, 
vinden plaats zonder publiek;

• Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel 
mogelijk te beperken.

Uitzonderingen op de regels
Naast de bovengenoemde maatregelen zijn er ook 
enkele uitzonderingen met betrekking tot het nieuwe 
maximum aantal personen dat is toegestaan in 
binnenruimtes en bij activiteiten in de buitenlucht. 
Daarnaast zijn er ook uitzonderingen op de 
horecastop, de registratieplicht voor contactberoepen 
en voor de nieuwe maximum gezelschapsgrootte.

Uitzondering op het nieuwe maximum 
aantal toegestane personen in 
binnenruimtes (30) en buitenlocaties (40):
• Personen bij een uitvaart;
• Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk 

zijn voor de continuering van de dagelijkse 
werkzaamheden van instellingen, bedrijven en 
andere organisaties met ten hoogste 100 personen 
per zelfstandige ruimte;

• Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als 
bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

• Personen die in gemeenschap met anderen 
godsdienst of levensovertuiging belijden;

• De vergaderingen van de Staten-Generaal of van 
een commissie daaruit (in de desbetreffende 
veiligheidsregio), van de gemeenteraad, 
provinciale staten en het algemeen bestuur van 
een waterschap, of van een door deze organen 
ingestelde commissie, en andere wettelijk 
verplichte bijeenkomsten;

• Een bijeenkomst van een internationale organisatie, 
die gevestigd is op het grondgebied van het 
Koninkrijk, of van een verdragspartij van een 
verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;

• Detailhandel, markten, bibliotheken, musea, 
monumenten, presentatie-instellingen, 
dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbij 
vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van 
doorstroom van bezoekers. Hierbij gelden twee 
voorwaarden voor de uitzondering van deze groep: 

 -  Detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor 
te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden 
en venstertijden invoeren voor kwetsbaren (vast 
te leggen in de aanwijzing en uit te werken in 
sectorprotocollen);

 -  Veiligheidsregio’s bepalen na overleg met 
doorstroomlocaties m.u.v. detailhandel en 
markten, per locatie het maximum aantal 
tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij 
rekening houdend met oppervlakte van de locatie 
én kunnen garanderen van met name 1,5 meter 
afstand.

• Onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en 
kinderopvang;

• Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig 
personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.);

• Sportgelegenheden;
• Jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur 

en kunst);
• Luchthavens.

Ontheffing van maximum 30 personen per 
zaal voor gebouwen van groot belang:
• De Veiligheidsregio kan een ontheffing verlenen 

voor panden die van groot belang zijn.

Uitzonderingen op de nieuwe maximum 
gezelschapsgrootte (4 personen):
• Mensen uit een gezamenlijk huishouden;
• Kinderen t/m 12 jaar;
• Persoon die in gemeenschap met anderen 

godsdienst of levensovertuiging belijdt;
• Vergadering of betoging Wet openbare 

manifestaties;
• Vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, 

provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of 
commissies daaruit;

• Bijeenkomst internationale organisatie of 
verdragspartij;

• Personen bij een uitvaart;
• Personen die theater, dans, sport of muziek in de 

vorm van culturele uiting beoefenen;
• Beroep, bedrijf of vereniging;
• N.B. studenten en leerlingen vormen in het 

onderwijs geen gezelschap.

Uitzondering op de horecastop (laatste 
inloop 21.00, 22.00 zaak gesloten):
• Er geldt een uitzondering voor de horeca aan de 

airside (na douane) van luchthavens.

Uitzondering op registratieplicht 
beoefenaars contactberoepen:
• Deze verplichting geldt niet voor beroepen 

waarvoor de registratieplicht het uitoefenen 
van het beroep, of de veiligheid of welzijn van 
betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor 
zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

Aanvullende afspraken
Er zullen afspraken worden gemaakt met 
brancheorganisaties over striktere naleving van 
bestaande protocollen en de GGD neemt contact 
op met instellingen in de ouderenzorg over extra 
maatregelen, zodat mensen met een kwetsbare 
gezondheid goed worden beschermd. Het gaat hier 
over beschermingsmiddelen, testen, contact en het 
ontvangen van bezoek.

Meer informatie
Op onze website www.gemeentehw.nl / Actueel / 
Informatie coronavirus houden we u op de hoogte van 
het laatste nieuws. 

Winterterrassen mogelijk in 
Hoeksche Waard
De horeca in Hoeksche Waard kan deze winter onder 
bepaalde voorwaarden een winterterras exploiteren. 
De afgelopen zomer hebben veel ondernemers de 
ruimte gekregen om grotere terrassen te voeren. Dit 
was erg succesvol. Het college van B&W heeft besloten 
zowel het terrassenseizoen als terrasuitbreidingen te 
verlengen  tot 1 april 2021. Ondernemers kunnen hun 
plannen voor een winterterras en hun verzoek tot het 
verlengen van de periode van het tijdelijk uitgebreide 
terras indienen bij de gemeente. 

Eerder dit jaar besloot het college 
om terrasuitbreidingen in het 
terrassenseizoen mogelijk te maken 
De afgelopen zomer hebben veel ondernemers de 
ruimte gekregen om grotere terrassen te voeren. 
Wethouder Harry van Waveren: “Dankzij de goede 
samenwerking met de horecaondernemers is dit als 
heel positief ervaren. Er waren nauwelijks klachten 
en de terrassen zaten vol. Door de mogelijkheid de 
terrasuitbreiding te verlengen en een winterterras 
mogelijk te maken,  creëren we ook in de herfst 
en winter letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor 
horecaondernemers om ze in deze moeilijke 
omstandigheden te ondersteunen. Ook faciliteren we 

op deze manier een ontmoetingsplaats voor inwoners 
en bezoekers van de Hoeksche Waard. Er is meer 
ruimte om de anderhalve-meter-eis goed toe te passen 
en de gasten kunnen op deze manier met slechter en 
koud weer toch genieten van een hapje en drankje op 
het terras ” 

Voorwaarden
Ook voor de winterterrassen geldt dat deze moeten 
voldoen aan de regels uit de Noodverordening 
en lokale regelgeving inzake terrassen. De 
Noodverordening geeft voorschriften over een 
buitenterras. Een buitenterras is een in de open lucht 
gelegen terras dat aan de bovenzijde of aan drie 
zijden open is. Ondernemers die ook in de winter 
een buitenterras willen exploiteren, hebben de wens 
deze meer af te schermen en eventueel te kunnen 
verwarmen.  Om aan de belangrijkste voorwaarden 
– voldoende zicht voor weggebruikers, voldoende 
ventilatie op het terras en een veilige constructie 
bestand tegen winterse omstandigheden  – te 
voldoen, zijn er eisen opgesteld voor de overkapping. 
Informatie over deze eisen zijn te lezen op  
www.gemeentehw.nl/winterterras.

Indienen plannen voor een winterterras
Ondernemers kunnen hun plannen voor een 
winterterras en hun verzoek tot het verlengen van 
de periode van het tijdelijk uitgebreide terras bij de 
gemeente indienen via www.gemeentehw.nl/ 
winterterras. De verzoeken worden wekelijks 
beoordeeld door een team van deskundigen. 
Zodra een verzoek akkoord is bevonden, kan een 
ondernemer starten met de inrichting van het 
terras. Het kan zijn dat maatwerk nodig is en dat 
de beoordeling langer dan een week duurt. In het 
geval van maatwerk beslist een gemandateerd 
wethouder namens het college met betrekking tot 
de tijdelijke uitbreiding van terrassen en de tijdelijke 
terrasoverkappingen.
Het initiatief om winterterrassen mogelijk te maken 
is voortgekomen uit de denktank Horeca, een 
samenwerking tussen de gemeente, Koninklijke 
Horeca Nederland en horecaondernemers uit de 
Hoeksche Waard.

Week van de Starter 
Wegwijs bij eerste stappen 
op de woningmarkt

Als starter op de woningmarkt sta je voor veel keuzes. 
Hoe kom je aan een betaalbare woning? Wil je huren 
of kopen? Kom je in aanmerking voor financiële 
regelingen? En waar moet je dan rekening mee 
houden? Gelukkig sta je er niet alleen voor. Er zijn 
veel partijen die je graag wegwijs maken bij je eerste 
stappen op de woningmarkt. 

Om woonstarters op weg te helpen is deze 
week de Week van de Starter
Het is een initiatief van Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en verschillende partijen 
in de woonbranche. Gemeente Hoeksche Waard 
omarmt dit initiatief. Wil je meer weten, of ben je 
nieuwsgierig naar wat de gemeente voor jou kan 
betekenen? Kijk dan op  
www.gemeentehw.nl/weekvandestarter.

Vervolg



Wij hijsen de regenboogvlag 
op Coming-Outdag. U ook?
In de Hoeksche Waard telt iedereen mee. Als 
gemeente geloven we in gelijkwaardigheid en 
denken in mogelijkheden. Daarom werken we in 
gezamenlijkheid aan een inclusieve samenleving, 
waaraan iedereen meedoeten waarde heeft. 

Regenbooggemeente
Sinds 8 januari 2019 zijn wij een Regenbooggemeente. 
Wij willen hiermee de acceptatie van LHBTI-inwoners  
bevorderen. Wij sluiten daarom ook aan bij de 
wereldwijde Coming-Outdag, die jaarlijks op 
11 oktober plaatsvindt. Met die dag wordt aandacht 
besteed aan het moment dat een lesbienne, homo, 
biseksueel, transgender of mensen met een intersekse 
conditie openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid 
of genderidentiteit uitkomt: het uit de kast komen, 
oftewel de coming-out. 

Regenboogvlag hijsen op maandag 12 
oktober
Op Coming-Outdag hijsen wij de regenboogvlag bij 
onze gemeentehuizen in Maasdam en Oud-Beijerland. 
Dit jaar valt Coming-Outdag op zondag. In de geest 
van het landelijk vlaggenprotocol voor de overheid 
hijsen wij de Regenboogvlag op maandag 12 oktober 
in plaats van op zondag.

Burgemeester Bram van Hemmen hijst de 
Regenboogvlag om 08.30 uur bij het gemeentehuis 
in Maasdam (Sportlaan 22). Wethouder Joanne Blaak 
hijst op datzelfde tijdstip de Regenboogvlag bij het 
gemeentehuis in Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6).

Besloten bijeenkomst
Vanwege de noodverordening in verband met het 
coronavirus kunnen wij geen gasten uitnodigen. 
Alleen de wethouder, burgemeester en een 
vertegenwoordiger van de belangengroep LHBTI 
Hoeksche Waard zijn, verdeeld over de 2 locaties, 
aanwezig. 

Hijst u ook de vlag?
Een Regenbooggemeente zijn we met elkaar. Steunt 
u ook de gedachte? Dan vragen wij om zondag 11 en/
of maandag 12 oktober ook de Regenboogvlag te 
hijsen. Heeft u nog geen vlag? Dan kunt u die voor 
€ 10,- aanvragen bij de belangengroep LHBT Hoeksche 
Waard (HWLHBT@gmail.com). 

Regionale Energiestrategie 
Hoeksche Waard: een stapje 
verder richting definitief 
akkoord klimaatafspraken

De Stuurgroep RES regio Hoeksche Waard, bestaande 
uit gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-
Holland, waterschap Hollandse Delta, HW Wonen en 
Stedin, heeft op 24 september de concept-Regionale 
Energiestrategie en concept-Regionale Structuur 
Warmte (hierna concept-RES/RSW) ingediend bij 
het Nationaal Programma RES (hierna NPRES). In 
dit concept staat dat de regionale bijdrage aan 
grootschalige opwek van duurzame elektriciteit door 
middel van zon- en windenergie in 2030 ligt binnen 
een bandbreedte van 0,376 en 0,476 Terawattuur 
(TWh). De nationale doelstelling bedraagt 35 TWh aan 
grootschalige opwek van duurzame elektriciteit. 

De Hoeksche Waard is al een aantal jaar druk bezig 
met verduurzamen. Zo is er al een aantal windparken 
gerealiseerd. De bijdrage van de RES regio Hoeksche 
Waard is gebaseerd op reeds gerealiseerde 
energieprojecten, energieprojecten ‘in de pijplijn’ en 

nieuwe initiatieven, zoals grootschalige opwek van 
zonne-energie op daken bijvoorbeeld. 

De concept-RES/RSW kwam tot stand 
samen met diverse partijen
Voorzitter van de Stuurgroep RES en wethouder 
gemeente Hoeksche Waard Piet van Leenen: 
“Deze concept-RES/RSW is tot stand gekomen in 
samenwerking met onze partners in de Stuurgroep, 
maar ook samen met betrokken maatschappelijke 
organisaties, ondernemers, inwoners en 
volksvertegenwoordigers van de Hoeksche Waard. Het 
is een tussenproduct wat we met de eerder genoemde 
partijen verder zullen ontwikkelen om te komen tot 
een definitieve RES 1.0 inclusief RSW, welke wij voor 
1 juli 2021 moeten indienen bij het NPRES.” 

Verdere stappen naar RES 1.0
In de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 juli 2021 
wordt de concept-RES verder uitgewerkt om te komen 
tot een definitieve RES 1.0, inclusief RSW. In een online 
update-sessie in het najaar presenteert de RES Regio 

Hoeksche Waard het voorstel voor het vervolg aan 
alle betrokkenen en vragen we de aanwezigen daarop 
te reageren. Daarnaast is tijdens het traject richting 
de voorlopige concept-RES de afspraak gemaakt met 
de betrokkenen dat als de concept-RES gereed zou 
zijn, gemeente Hoeksche Waard het gesprek aangaat 
over de energietransitie; de doelstelling om in 2040 
energieneutraal te zijn. Dit traject om te komen 
tot een Uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard 
Energieneutraal 2040 start ook in dit najaar. 

Achtergrondinformatie
In 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: 
de Nederlandse uitwerking van de internationale 
klimaatafspraken van Parijs (2015). In dit akkoord 
staat dat we met elkaar de CO2-uitstoot sterk gaan 
verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 
1990. Een van de afspraken is dat 30 energieregio’s 
in Nederland onderzoeken waar en hoe het best 
duurzame elektriciteit op land (wind en zon) 
opgewekt kan worden. De Hoeksche Waard is 1 van 
deze regio’s. Elke regio heeft de gelegenheid om 

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



zelf vorm te geven aan de energietransitie in de 
Regionale Energiestrategie (RES). In de RES beschrijft 
elke regio haar bijdrage aan de doelstelling uit het 
Klimaatakkoord om over 10 jaar in Nederland 35 
Terawattuur (TWh) grootschalig zon- en windenergie 
op land op te wekken. Ook staan het warmteaanbod 
en de warmtevraag beschreven in de RES. Meer 
informatie over het proces en de concept-RES/RSW 
staat op www.gemeentehw.nl/res. Daar is ook een 
infographic te vinden met uitleg over de concept-RES. 

Valpreventieweek –  
meer bewegen is minder 
risico op vallen
Deze week is er in het hele land extra aandacht voor 
valpreventie. Bewegen is een belangrijke manier 
om het risico op vallen te verkleinen. Wilt u graag 
meer bewegen op uw eigen niveau? Dan kunt u in 
de Hoeksche Waard gebruik maken van een divers 
aanbod op het gebied van sport en bewegen. Denk 
bijvoorbeeld aan de trainingen van Samen Bewegen 
of Meer bewegen voor ouderen. Of de speciale 
sportuurtjes voor senioren. Vanwege corona kan het 
lastig zijn om te blijven bewegen. Daarom vindt u 
hieronder een beweegkaart met oefeningen om thuis 
te doen. 

Waar vindt u het beweegaanbod?
Hoeksche Waard Actief en Welzijn Hoeksche Waard 
ontwikkelen op dit moment in samenwerking met de 
gemeente de ‘Beweegwijzer’. Hierin komt het sport- 
en beweegaanbod te staan dat speciaal gericht is op 
volwassenen die extra begeleiding nodig hebben om 
te bewegen. Extra begeleiding kan nodig zijn omdat 
er sprake is van bijvoorbeeld immobiliteit, revalidatie, 
overgewicht, achterliggende (neurologische) 
aandoeningen, eenzaamheid, enzovoort. Als de 
Beweegwijzer klaar is, wordt deze in de vorm van een 
brochure huis-aan-huis verspreid.

Wilt u weten welke beweegactiviteiten 
voor de komende tijd gepland staan?
Kijk dan op de website van Hoeksche Waard Actief 
www.hoekschewaardactief.nl. Of neem contact 

op met Robin van Hoeksche Waard Actief via 
telefoonnummer 085 – 070 73 47 of e-mail  
robin@hoekschewaardactief.nl. 

Onderzoek naar 
huisvestingsbehoefte van 
gebruikers gemeentelijke 
accommodaties

Gebruikers van gemeentelijke accommodaties 
ontvangen deze week/begin volgende week een brief 
met een vragenlijst over de huisvestingsbehoefte 
van hun vereniging, stichting of organisatie. Hiermee 
onderzoekt de gemeente of de huidige huisvesting 
passend en voldoende is. Juist de gebruikers 
kunnen het beste aangeven wat zij nodig hebben 
om de maatschappelijke taken uit te voeren. De 
accommodaties zijn er om de gebruikers te faciliteren. 

Wensen en behoeften nodig voor in het 
accommodatieplan
In april 2020 is in de gemeenteraad de startnotitie 
‘Vastgoed op orde’ vastgesteld. Door het 
samenvoegen van de 5 voormalige gemeenten tot 
1 gemeente Hoeksche Waard is het noodzakelijk om 
1 nieuw vastgoedbeleid te maken. De gemeente 
vindt het belangrijk dat de huisvestingsbehoefte van 
verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke 
gebruikers hierin goed meegenomen wordt. Dit doen 
we door een integraal accommodatieplan te maken.

Bent u gebruiker van een accommodatie 
en heeft u onverhoopt geen brief gehad? 
Of is uw maatschappelijke organisatie op zoek naar 
huisvesting? Neem dan contact met ons op via e-mail: 
accommodaties@gemeentehw.nl of telefoonnummer: 
088 – 647 10 27 (Alina Gravestein). 

Klaar voor de toekomst: leer 
over circulair ondernemen
Wilt u als ondernemer in de Hoeksche Waard meer 
weten over circulair ondernemen; hoe start je hiermee 
en hoe verdien je hier succesvol aan? Sluit dan aan bij 
de online duurzaamheidsdag voor ondernemers met 
als thema Circulair ondernemen. De live uitzending 
is vanuit de eigen omgeving digitaal bij te wonen 
op 9 oktober van 15.00 tot 17.00 uur. Jaarlijks 
organiseren Ondernemersvereniging Hoeksche Waard 
(OHW), Energieke Regio, provincie Zuid-Holland, 
Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden en gemeente 
Hoeksche Waard een event op of rond de (voorheen) 
landelijke Dag van de Duurzaamheid (10 oktober). 

Jantien van den Berg neemt de presentatie op zich. 
Jantien kent de Hoeksche Waard goed en heeft er 
lange tijd gewoond. Ze is voorzitter van het bestuur 
van Green Businessclub Nederland. Eerder dit jaar 
organiseerde ze nog een symposium rondom circulaire 
economie. 

À la De Wereld Draait Door in gesprek met 
verschillende tafelgasten 
Onderwerpen als circulair bouwen, kringlooplandbouw 
en Hoeksche Waardse samenwerkingen komen 
aan bod in de live uitzending, die is geïnspireerd 
op De Wereld Draait Door, met tafelgasten en 
discussies. Ondernemers vanuit alle sectoren in de 
Hoekse Waard en andere geïnteresseerden kunnen 
de uitzending online bijwonen. Tafelheren zijn 
wethouders Huibert Steen en Paul Boogaard, Jan Wim 
van Wijngaarden (OHW) en Jaap Willem Eijkenduijn 
(Energieke Regio). Gastsprekers zijn David van Lynden, 
programmamanager circulaire economie bij Rabobank 
Nederland en Sandra Nap over biobased bouwen. 
Zij en de andere tafelgasten inspireren het online 
publiek met hun verhalen en praktische tips. Marleen 
Gulden, ecopreneur en tafelgast: “Ik wil anderen graag 
inspireren: circulair denken is gewoon hartstikke leuk, 
je kunt klein beginnen en het biedt nieuwe kansen.” 
Het publiek kan op zijn beurt online vragen stellen aan 
de tafelgasten of via een poll reageren. Het wordt een 
interactieve middag! 

Meld u kosteloos aan en volg vanuit huis 
de live online uitzending 
Het programma wordt besloten opgenomen in MFA 
De Boezem & Co in Oud-Beijerland. Deze onlangs 
opgeleverde multifunctionele accommodatie is 
volledig circulair gebouwd. Het programma wordt 
live uitgezonden tussen 15.00 en 17.00 uur. Bijwonen 
kan alleen online en is kosteloos. Wilt u weten welke 
gastsprekers aanschuiven, of wilt u zich meteen 
aanmelden voor dit event? Kijk dan op  
www.o-hw.nl/agenda. Na aanmelding ontvangt u een 
link om deel te nemen. 

Grootschalig 
vragenlijstonderzoek 
GGD Zuid-Holland Zuid

GGD Zuid-Holland Zuid voert dit najaar een 
grootschalig vragenlijstonderzoek uit dat gericht is 
op de gezondheid en leefstijl van volwassenen en 
ouderen, ook wel de ‘Gezondheidsmeter Volwassenen 
en Ouderen 2020’ genoemd. Inwoners van de regio 
Zuid-Holland Zuid kunnen vanaf 22 september een 
vragenlijst ontvangen. Ligt er bij u ook een in de bus? 
Dan doet u toch zeker mee? Invullen kan ook online. 
U maakt bovendien kans op een Fitbit. De gegevens 
van de deelnemers worden vertrouwelijk behandeld 
en verwerkt. De vragenlijst kunt u online invullen op 
www.dienstgezondheidjeugd.nl/gezondheidsmeter.

RAD hanteert de volgende 
regels vanwege de 
afgekondigde nieuwe 
maatregelen 

Vanwege de veiligheid van de medewerkers en de 
veiligheid van de bezoekers hanteert de RAD de 
volgende regels:
• Kom niet naar de milieustraat als u last heeft van 

verschijnselen die passen bij het coronavirus;
• Kom niet naar de milieustraat als u kortgeleden in 

contact bent geweest met een persoon besmet 
met het coronavirus;

• Kom alleen (of maximaal met 2 personen indien u 
hulp nodig heeft bij het lossen);

• Kinderen mogen niet op het bordes komen, laat 
kinderen thuis;

• Door de toezichthouders wordt het aantal 
bezoekers op het bordes zodanig afgestemd dat 
onderling ruime afstand kan worden gehouden;

• Houd minimaal 1,5 meter afstand van onze 
medewerkers en andere bezoekers;

• Blijf in uw auto wanneer u moet wachten;
• Sorteer op voorhand uw materiaal, het lossen gaat 

dan sneller en uw bezoek duurt korter.

Piektijden zijn maandagochtend, 
vrijdagmiddag en zaterdagochtend
Wij verwachten dat op deze piektijden de wachttijden 
weer fors zullen oplopen. Houd rekening met 
wachttijden, kom op een ander moment of stel uw 
bezoek uit. 

Vervolg

Tenen optillen

Rug hol en bol maken

Schouder met de hand aantikken

Armen om en om omhoog

Hakken optillen

Voeten losdraaien

Benen om en om strekken

Schouder draaien

Boksen



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 *** RECTIFICATIE *** Het bouwen van 

een woning - Appelgaard 84 in  

Nieuw-Beijerland. Dit moet zijn: 

Appelgaard 30 in Nieuw-Beijerland.

23-09-2020 Het verbreden van de oprit - 

Zoomwijcklaan 164 in Oud-Beijerland.

25-09-2020 Het aanleggen van een in-/uitrit - 

Houtmanstraat 32 in Oud-Beijerland.

25-09-2020 Het vervangen van de bestaande 

beschoeiing voor een hogere houten 

damwand - De Grienden 25 in 

Puttershoek.

29-09-2020 Het vernieuwen van de schuur - 

Nassaustraat 12a in Klaaswaal.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

23-09-2020 Het bouwen van een woning - 

Wintertaling 8 in Numansdorp.

23-09-2020 Het aanleggen van een damwand - 

Fortlaan 15 in Numansdorp.

25-09-2020 Het plaatsen van zonnepanelen - 

Weelsedijk 29 in Strijen.

25-09-2020 Het plaatsen van een overkapping - 

Fregat 18 in Oud-Beijerland.

25-09-2020 Het bouwen van een woning - Adrianus van 

Vugtstraat 3 in Strijen.

28-09-2020 Het uitbreiden van de woning en het 

plaatsen van dakkapellen -  

Koninginneweg 10 en 12 in  

Oud-Beijerland.

28-09-2020 Het realiseren van een serre/aanbouw - 

Numansgors 196 in Numansdorp.

28-09-2020 Het bouwen van een woning -  

Oud-Cromstrijensedijk WZ 41d in 

Klaaswaal.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

23-09-2020 Ontheffing sluitingstijd voor het 

horecabedrijf Paco op het adres 

Vierwiekenplein 40 in Oud-Beijerland om 

voor onbepaalde tijd open te zijn:

-  De nacht van vrijdag op zaterdag tot 

uiterlijk 04.00 uur

-  De nacht van zaterdag op zondag tot 

uiterlijk 05.00 uur 

24-09-2020 Standplaatsvergunning verkoop 

stoofperen en jam op dinsdag 13 oktober 

en dinsdag 20 oktober van 09.00 tot 17.00 

uur in winkelcentrum Zuid-Beijerland. 

25-09-2020 Standplaatsvergunning verkoop 

seizoensgebonden artikelen, zoals 

kerstbomen en potgrond. Van donderdag 

1 otkober tot donderdag 31 december 

van 07.00 tot 22.00 uur op het 

Konninginneplein 17 in Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen

Datum 

 verlenging

Zakelijke inhoud

22-09-2020 Het verhogen van de nok - Houtmanstraat 

21 in Oud-Beijerland. De beslistermijn 

wordt met 6 weken verlengd volgens 

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

beslisdatum wordt daardoor 04-11-2020.

28-09-2020 Het isoleren van de buitengevel en 

de vloer - Burg de Zeeuwstraat 48 in 

Numansdorp. De beslistermijn wordt met 

6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van 

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 10-11-2020.

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

23-09-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Hooizolder 8 

in Oud-Beijerland.

24-09-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Tjerk 

Hiddesplantsoen 8 in Oud-Beijerland.

29-09-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Burg. Diepenhorstsingel 13 in  

Oud-Beijerland.

29-09-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Reedijk 7a in 

Heinenoord.

Overzicht collecte(s) 
komende periode

Datum collecte Zakelijke inhoud

12-10 t/m  

17-10-2020

Stichting House4SriLanka

11-11-2020 Hervormde Gemeente St. Anthoniepolder

26-04-2021 Vereniging ZPC Numansdorp

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de 

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

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
Op donderdag 10 september is een melding 
ontvangen in het kader van het ‘Activiteitenbesluit 
milieubeheer’. Het gaat over het per 1 juni 2021 
verhuizen van de inrichting aan de Industriestraat 3 in 
Numansdorp naar de Newtonstraat in Numansdorp. 
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer  
Z-20-379015.

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.

V E R V O L G



Nieuws uit de gemeenteraad
De gemeenteraad van de Hoeksche Waard heeft op 
dinsdag 6 en donderdag 8 oktober oordeelsvormende 
vergaderingen

Deze week is het de week dat de raad zijn oordeel kan 
vormen over verschillende voorstellen van het college. 
Op dinsdag 6 oktober debatteert de raad over zaken 
die met de ‘fysieke leefomgeving’ te maken hebben. 
Zo staat het bomenbeleid in de Hoeksche Waard op de 
agenda. Op donderdag 8 oktober vormt de raad zijn 
mening over voorstellen die gaan over ‘samenleving´ 
of ´bestuur’. Beide bijeenkomsten zijn vanwege 
coronamaatregelen digitaal.

Oordeelsvorming live online te volgen
U kunt de oordeelsvormende bijeenkomsten op 6 en 8 
oktober live online volgen via www.gemeentehw.nl / 
 Gemeenteraad Rechtstreekse uitzendingen & 
geluidsverslagen of via https://hoekschewaard.
raadsinformatie.nl/live. De uitzendingen beginnen om 
19.30 uur.

Oordeelsvorming 6 oktober 
´Fysieke leefomgeving´
In deze oordeelsvormende bijeenkomst bespreekt 
de raad 3 bestemmingsplannen, het gemeentelijk 
rioleringsplan, harmonisatie begraafplaatsenbeleid, 
het zwembad in Numansdorp en de 
Bomenverordening. Het laatstgenoemde onderwerp 
hebben we hieronder kort voor u uitgelicht. 

Hoe om te gaan met waardevolle en 
monumentale bomen? 
Alle voormalige gemeenten van de Hoeksche Waard 
hebben beleid en spelregels vastgesteld over 
bomen in hun gemeente. Bijvoorbeeld welke bomen 
waardevol zijn, maar ook over kappen, aanplant, en 
bijvoorbeeld wanneer er overlast is van bomen. Nu we 
1 gemeente zijn geworden, is het tijd voor gezamenlijk 
beleid en spelregels. Het college heeft hiervoor een 
voorstel gemaakt. Daarover debatteert de raad op 6 
oktober. 

Oordeelsvorming 8 oktober ´Samenleving 
en Bestuur´
In deze oordeelsvormende bijeenkomst bespreekt 
de raad het onderwerp ´Krediet Oude Raadhuis 
Oud-Beijerland’, de zienswijze begrotingswijziging 
Dienst Gezondheid en Jeugd, en drie verordeningen, 
waaronder die van de Markt. 

Nieuwe marktverordening
Alle voormalige gemeenten van de Hoeksche Waard 
hebben beleid en spelregels vastgesteld over de 
markten in hun gemeente. Op 1 januari 2021 moet 
er 1 verordening voor de gehele Hoeksche Waard 
liggen. Het college stelt voor om alle regelgeving 
uit de voormalige gemeenten, voor zover mogelijk, 
ongewijzigd over te nemen.

De gehele agenda en de stukken voor deze 
bijeenkomsten vindt u op www.gemeentehw.nl / 
Gemeenteraad / Agenda’s en vergaderstukken / 6 en 8 
oktober 2020.

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


