
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

Dringend advies tot 
dragen van mondkapjes
Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, 
is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig 
landelijk advies, voor het dragen van mondkapjes in 
publieke binnenruimtes. Vanaf dat moment geldt 
het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar 
om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek 
toegankelijke binnenruimtes zoals:
• winkels, musea, gemeentehuizen, stations, 

vliegvelden, parkeergarages, benzinestations;
• restaurants, cafés, theaters en concertzalen;
• bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor 

de dienstverlener als de klant.

Het betreft geen verplichting, maar is wel een 
dringend advies. In een aantal gevallen is het dragen 
van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor mensen die door een medische 
reden of andere beperkingen het mondkapje niet 
kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van 
een sport is het dragen van een mondkapje meestal 
niet mogelijk.

Mondkapjes
Het gaat hierbij om niet-medische mondkapjes. 
Medische mondmaskers zijn uitsluitend bedoeld voor 
het gebruik in de zorg. Bezoekers van een publiek 
toegankelijke binnenruimte moeten zelf zorgen 
voor een mondkapje. Van beheerders van publiek 
toegankelijke binnenruimtes wordt niet verwacht, 
dat hij of zij zijn bezoekers van mondkapjes voorziet. 
In overleg met gemeenten wordt gekeken hoe 
minima kunnen worden voorzien van mondkapjes. De 

uitwerking hiervan ligt bij gemeenten en aangesloten 
partners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voedselbanken. 

Waar wel, waar niet
Voor alle publieke en openbare binnenruimtes waarbij 
men staand (op een niet aangewezen plek) of lopend 
verblijft, geldt het advies om het mondkapje continu 
te dragen. Voor locaties waarbij men een vaste 
plek heeft, zoals in restaurants of theaters, kan het 
mondkapje worden afgezet op de aangewezen plek. 
Dit altijd mits aan de 1,5 meter norm kan worden 
voldaan. Zodra iemand de aangewezen plek verlaat, 
bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het 
mondkapje weer op te zetten.

Voor locaties die deels overdekt zijn en zich deels 
in de openlucht bevinden, geldt het advies om 
mondkapjes te dragen voor de gedeelten waar sprake 
is van een overkapping. Ten aanzien van locaties die 
over zowel binnen- als buitenlocaties beschikken 
(zoals bijvoorbeeld stations, maar ook dierentuinen 
en pretparken) geldt dat wordt geadviseerd om het 
mondkapje zo min mogelijk op en af te zetten, ook als 
bezoekers zich in de buitenlucht bevinden. Ditzelfde 
geldt voor winkelend publiek dat van de ene naar 
de andere winkel gaat. Het veelvuldig op- en afdoen 
van een mondkapje verhoogt immers het risico op 
besmetting.
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Naleving
Het is aan de beheerder van een publiek toegankelijke 
binnenruimte om te bepalen of dit advies wordt 
overgenomen en of dit advies onderdeel wordt 
van de eigen huisregels. Het is vervolgens ook aan 
de beheerder om te bepalen of bezoekers van de 
binnenruimte gehouden worden aan dit advies. 
Indien de beheerder op basis van het advies besluit 
tot het voorschrijven van het dragen van een 
mondkapje bij betreding van de locatie, is het tevens 
aan de beheerder om toe te zien op naleving van dit 
voorschrift. 

Verplichting
In een aantal gevallen geldt er al een 
mondkapjesplicht. Op Schiphol zijn een aantal plaatsen 
aangewezen waar het gebruik van mondkapjes 
verplicht is. Dit blijft zo en verandert niet in een 
dringend advies. Ook voor het openbaar vervoer en 
overig vervoer van A naar B (taxi’s, busjes) geldt nog 
altijd een mondkapjesplicht. Dit blijft zo. Voor de 
volledigheid geldt in de auto (en ander privévervoer) 
dat: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer 
meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot 
hetzelfde huishouden behoren, tenzij het een vaste 
chauffeur betreft.

Openingstijden 
teststraat zijn verruimd
Vanaf maandag 5 oktober zijn de openingstijden 
van de teststraat in de Hoeksche Waard verruimd. 
Op maandag, dinsdag en donderdag is de teststraat 
geopend van 08.30 tot 17.00 uur. Op woensdag en 
vrijdag is de teststraat geopend van 08.30 tot 12.00 
uur. Afspraken zijn alleen te maken via het landelijke 
telefoonnummer 0800-1202 of via de landelijke 
website rijksoverheid.nl/coronatest.

Platform voor ouders / 
verzorgers in coronatijd 
Het coronavirus houdt ons in de greep, waardoor ons 
dagelijks leven behoorlijk op z’n kop staat. We werken 
thuis, kunnen beperkt deelnemen aan activiteiten, zijn 
met het hele gezin veel bij elkaar waardoor werk en 
privé continu door elkaar lopen. Dat vraagt best veel 
energie van het hele gezin.

Om met elkaar deze bijzondere periode goed door 
te komen, is speciaal voor ouders en verzorgers 
informatie verzameld op 1 website  
http://bit.ly/ouderplatform. U vindt er tips en 
ideeën voor allerlei activiteiten, een overzicht van 
professionals aan wie je advies kunt vragen, informatie 
rondom corona en tips om elkaar als ouders even een 
hart onder de riem te steken.

Vooraankondiging: digitale 
bijeenkomst over de 
randweg Klaaswaal
Het dorp Klaaswaal heeft een centrale ligging in de 
gemeente Hoeksche Waard. Auto’s, bussen, fietsers, 
vrachtwagens en landbouwverkeer maken allemaal 
gebruik van de Molendijk/Rijksstraatweg (noord/zuid 
verbinding) en de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en 
Westzijde (oost/west verbinding). 
De toenemende drukte zorgt ervoor dat de 
leefomgeving langs en de verkeersveiligheid op deze 
wegen al langere tijd onder druk staan. Gemeente 
Hoeksche Waard wil daarom de kern van Klaaswaal 
ontlasten van doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer 
gaat straks niet meer door de kern van Klaaswaal, maar 
maakt gebruik van de nieuwe randweg. Doordat de 
randweg direct verbonden is met het bedrijventerrein 
gaat ook (zwaar) vrachtverkeer niet meer door de 
kern van Klaaswaal. Wonen, werken, recreëren, buiten 
spelen en fietsen wordt weer een stuk fijner voor 
inwoners van Klaaswaal. Door het herinrichten van 
de Molendijk ontstaat er weer een aantrekkelijke 
en veilige fietsverbinding voor onder andere de 
scholieren tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. 
De gemeente werkt in dit project nauw samen met 
provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta.

Wij stelden een Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) op
Deze notitie is nodig om een milieu-effectrapportage 
(MER) te kunnen maken. De MER vormt de basis voor 
het opstellen van het bestemmingsplan.

Binnenkort leggen wij de NRD ter inzage
In de NRD informeren wij u over de aanleg van de 
randweg in Klaaswaal, de MER, welke tracés wij 
onderzoeken, welke milieuthema’s wij in het kader van 
de MER gaan onderzoeken en tot welk detailniveau wij 
de onderzoeken uitvoeren. Hierover leest u volgende 
week meer. 

Op maandag 26 oktober organiseren wij 
een informatieavond over de NRD
Door de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk 
om een fysieke bijeenkomst te houden. Daarom 
organiseren wij een online bijeenkomst. Tijdens 
deze bijeenkomst geven wij een toelichting op de 
NRD en de procedure. Ook kunt u vragen stellen. 
Volgende week informeren wij u over hoe u zich kunt 
aanmelden. Bent u geïnteresseerd? Noteer dan alvast 
maandag 26 oktober in uw agenda. 

Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) aanvragen? 
Voorkom onnodige kosten!
Op internet zijn meerdere commerciële partijen 
actief die tegen extra kosten een digitale VOG-
aanvraag voor u kunnen regelen/klaarzetten. Deze 
bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis, de 
screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid. De extra kosten kunnen oplopen tot enkele 
tientallen euro’s. Daarnaast loopt u het risico dat uw 
werkgever/organisatie deze VOG niet accepteert. U 
moet dan opnieuw een VOG-aanvraag indienen en de 
kosten voor de behandeling van uw aanvraag betalen.

VOG aanvragen?
Kijk dan op onze website bij ‘Verklaring omtrent het 
Gedrag’ (via zoekfunctie: Verklaring Omtrent het 

Gedrag of VOG). Hier leest u wat de mogelijkheden zijn 
en wat u precies moet doen. 

Vragen en/of meer informatie over de VOG
Heeft u vragen over de afhandeling van uw aanvraag? 
Neem dan contact op met de ‘screeningsautoriteit 
Justis’ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op 
deze website vindt u ook meer uitgebreide informatie.

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een 
bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties 
kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de 
kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook 
als u een wapenvergunning aanvraagt. De minister van 
Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af.

Geen spoed, wel brandweer 
ter plaatse nodig?  
Bel 0900-0904

Heeft u de brandweer ter plaatse nodig, maar is het 
geen levensbedreigende of acuut gevaarlijke situatie? 
Dan belt u vanaf maandag 12 oktober het nummer 
0900-0904. Het nummer 112 blijft hét alarmnummer 
voor alle levensbedreigende situaties.

Met dit nieuwe landelijke nummer beschikt de 
brandweer voortaan over 1 ingang voor alle meldingen 
zonder spoed. Op die manier blijft 112 vrij voor alle 
levensbedreigende situaties. 

24 uur per dag bereikbaar
Het nummer 0900-0904 is 24 uur per dag bereikbaar. 
Na het inspreken van de plaatsnaam wordt de beller 
doorverbonden met de regionale meldkamer van de 
brandweer. Hiermee komt een einde aan het tijdperk 
waar elke regio een eigen telefoonnummer had om de 
brandweer in geen-spoed situaties te bereiken.

Geen spoed
Er zijn veel situaties denkbaar waar de brandweer 
niet met spoed naartoe hoeft. Denk bijvoorbeeld aan 
een vermoeid paard dat niet meer zelf uit de sloot 
kan komen, een boom die over de openbare weg ligt 
en voor verkeershinder zorgt of een waterlekkage 
waardoor straten blank komen te staan. Het gaat 
dus om situaties die op dat moment niet gevaarlijk 
of levensbedreigend zijn. Voor zulke situaties belt u 
voortaan 0900-0904.

Meer informatie over het landelijke geen-
spoednummer vindt u op brandweer.nl/geenspoed.

Gemeente stimuleert  
verduurzamen woningen 
Op woensdag 7 oktober namen inwoners uit 
Westmaas en Klaaswaal deel aan een online webinar 
over het verduurzamen van hun woning. Het webinar 
is een initiatief van gemeente Hoeksche Waard en het 
Regionaal Energieloket. Beide partijen informeerden 
de deelnemers over de mogelijkheden die er zijn om 
woningen in logische stappen te verduurzamen. 

De mogelijkheden tot verduurzamen en energie 

Vervolg



besparen zijn verschillend per type woning. Het 
Regionaal Energieloket maakte daarom, na een 
oproep eerder dit jaar, van de meest voorkomende 
woningtypen in Westmaas en Klaaswaal een advies op 
maat. Inwoners kunnen meedoen met de gezamenlijke 
aankoop van zonnepanelen of het isoleren van de 
woning. Deelnemers van deze actie maken gebruik 
van extra inkoopvoordeel. Op deze manier is het 
makkelijker en aantrekkelijker om de juiste stappen te 
nemen voor een duurzame woning. 

De gemeente wil in 2040 alle energie die 
we gebruiken lokaal duurzaam opwekken 
Dit lijkt nog ver weg, maar om het voor elkaar te 
krijgen moeten we nu al actie ondernemen. Ook u 
kunt meehelpen! In een energiezuinig huis woont u 
prettiger én houdt u aan het einde van de maand meer 
geld over. Daarnaast is energiebesparing beter voor 
het milieu.

Acties in fases
Om de ambitie waar te maken organiseert gemeente 
Hoeksche Waard samen met het Regionaal 
Energieloket verschillende acties. Dit gebeurt in fases. 
Wanneer uw dorp of buurt aan de beurt is ontvangt 
u een brief. Heeft u het webinar gemist? Kijk het dan 
terug via www.regionaalenergieloket.nl. Ook voor 
informatie en aanmelden voor groepsaankopen of 
adviezen kunt u op de website terecht. 

Nachtafsluiting 
Heinenoordtunnel
De tunnelbuizen van de Heinenoordtunnel zijn toe 
aan een onderhoudsbeurt. Om en om worden de 
tunnelbuizen afgesloten.
• Tunnelbuis richting Rotterdam, afgesloten van 

donderdag 8 op vrijdag 9 oktober van 00.00 tot 
05.00 uur;

• Tunnelbuis richting Bergen op Zoom, afgesloten 
van vrijdag 16 op zaterdag 17 oktober van 00.00 tot 
08.00 uur. 

Houd rekening met extra reistijd, overwachte drukte 
en omleidingen via de A15, A16 en N217. Tijdens deze 
onderhoudswerkzaamheden is de Kiltunnel tolvrij. 
Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes 
aan. Hulpdiensten kunnen de werkzaamheden 
passeren.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/
werkzaamheden of www.vananaarbeter.nl.

Wegwerkzaamheden 
Mollekade in Heinenoord
Van maandag 5 tot en met vrijdag 30 oktober vinden 
werkzaamheden, aan kabels en leidingen, plaats 
aan de Mollekade in Heinenoord. De weg zal op 
werkdagen worden afgesloten tussen 07.00 en 16.00 

uur. Het verkeer wordt omgeleid via de Boonsweg. 
Voor meer informatie kunt u kijken op  
www.gemeentehw.nl / Actueel / Werk in uitvoering.

Nomineer een vrijwilliger

Gemeente Hoeksche Waard wil haar waardering 
voor vrijwilligers laten zien met een feestelijk diner 
op maandag 7 december en nodigt organisaties en 
inwoners van harte uit om vrijwilligers en projecten 
die zorgen voor verbinding hiervoor te nomineren. 
Op verschillende maatschappelijke terreinen zoals 
sport, welzijn, wonen, integratie, emancipatie en 
veiligheid zijn vrijwilligers actief. Zij zijn de drijvende 
krachten in onze samenleving en de verbindende 
schakel die er voor zorgt dat iedereen kan meedoen in 
onze samenleving.

Aanmelden van een vrijwilliger
Ken je zo’n initiatief en wil je een vrijwilliger in het 
zonnetje zetten? Nomineer deze persoon dan  
voor vrijdag 16 oktober via de website  
https://www.welzijnhoekschewaard.nl/
vrijwilligerswerk/gemeentelijke-waardering. Een 
onafhankelijke jury bepaalt wie van de genomineerden 
uitgenodigd worden voor het diner. We zorgen dat het 
diner voldoet aan de dan geldende richtlijnen van het 
RIVM en dat die zorgvuldig in acht worden genomen. 
Hierover leest u later meer. 

2 vacatures Advies
commissie Beeldende Kunst
Voor inwoners van de Hoeksche Waard is cultuur een 
belangrijk onderdeel van de samenleving. Kunst en 
cultuur is van en voor iedereen. De Adviescommissie 
Beeldende Kunst geeft gevraagd en ongevraagd 
advies op het terrein van beeldende hedendaagse 
kunst. Dit betreft het advies over het plaatsen en 
onderhouden van kunstwerken, het signaleren van 
landelijke en regionale ontwikkelingen in kunst en 
cultuur en deze vertalen naar de Hoeksche Waard. De 
Adviescommissie vergadert minimaal 2 en maximaal 
6 keer per jaar conform een jaarlijks vastgesteld 
vergaderschema. 

Gemeente Hoeksche Waard zoekt voor de 
Adviescommissie Beeldende Kunst 2 nieuwe leden in 
de functie van commissielid / adviseur.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij: 
• beschikken over kennis en ervaring binnen het 

eigen vakgebied als ook een brede, algemene visie 
op kunst en cultuur, in alle diversiteit;

• passie en betrokkenheid voelen voor de relaties 
tussen kunst en onze gemeente;

• constructief kunnen argumenteren in artistiek 
inhoudelijke discussies; 

• gevraagd en ongevraagd adviseren op het terrein 
van de beeldende hedendaagse kunst;

• landelijke- en regionale ontwikkelingen in de kunst 

en cultuur signaleren en deze vertalen naar de 
Hoeksche Waard;

• goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de 
Hoeksche Waard op het gebied beeldende kunst;

• op geen enkele wijze direct of indirect betrokken 
(als maker, organisator, bestuurslid of anderszins) bij 
gemeente Hoeksche Waard zijn. Ook ambtenaren 
van gemeente Hoeksche Waard kunnen geen zitting 
nemen in de Adviescommissie Beeldende Kunst. 

Vergoeding
Leden van de Adviescommissie Beeldende Kunst 
ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden. 
De vergoeding bedraagt € 90,- per vergadering. 

Procedure
Het nieuwe commissielid wordt per 1 januari 2021 
aangesteld door het college van B&W. Leden van de 
adviescommissie worden benoemd voor een periode 
van 4 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor 
nog eens 4 jaar.

Solliciteren
U kunt een korte sollicitatiebrief met CV mailen 
naar penl@gemeentehw.nl. Verstuurd u deze voor 
maandag 2 november aan Mandy Schiks, secretaris 
Adviescommissie Beeldende Kunst, onder vermelding 
van sollicitatie Adviescommissie Beeldende Kunst? 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf half 
november. 

Nieuws over Tozoregeling

De Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers) blijft de gemoederen 
bezighouden. In dit bericht de laatste stand van zaken.

Afwijzingen Tozo 1
Van alle ingediende aanvragen voor Tozo 1, is ruim 
90% door het Regionaal Bureau Zelfstandigen 
(RBZ) toegekend. Voor Tozo 2 is ruim 86% van alle 
ingediende aanvragen toegekend. Helaas hebben 
ook heel wat ondernemers in Hoeksche Waard eind 
september een afwijzing gekregen voor Tozo 1. 
Tozo 1 betrof inkomensondersteuning voor de 
maanden maart, april en mei. Bij de laatste betaling 
zou uitsluitsel volgen van het RBZ of de uitkering 
definitief wordt toegekend of dat een ondernemer het 
bedrag moet terugbetalen. Door het enorme aantal 
aanvragen liep de afhandeling bij het RBZ vertraging 
op. Daarbij kwam dat vaak aanvullende informatie 
nodig was om de aanvraag te kunnen beoordelen. 
Het RBZ heeft deze aanvullende informatie bij de 
betreffende ondernemers opgevraagd maar in veel 
gevallen niet of niet volledig ontvangen. Hierdoor kan 
RBZ het recht op Tozo 1 niet vaststellen en volgt een 
afwijzing en/of terugvordering. 

Is uw Tozo 1-aanvraag afgewezen?
Het RBZ te Rotterdam heeft u enkele malen om 
aanvullende informatie gevraagd. Aan deze verzoeken 
heeft u volgens het RBZ niet, of niet volledig 
voldaan. Om deze reden kan het RBZ uw recht op 
Tozo 1-uitkering niet vaststellen en is uw aanvraag 
afgewezen. Heeft u reeds voorschotten op grond 
van Tozo 1 ontvangen? Dan moet u deze aan RBZ 
terugbetalen.

Wat kunt u doen:
Het RBZ stelt u nog éénmaal in de gelegenheid om 
alsnog de gevraagde informatie aan te leveren. U 
kunt dit digitaal doen via de website van het RBZ. 
Via https://bijzondere-bijstand.rotterdam.nl/link/
aanvraag_bezwaar_tozo1 kunt u de informatie 
aanleveren. U heeft hiervoor DigiD nodig. Nadat alle 
gevraagde informatie door het RBZ is ontvangen, 
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ontvangt u een nieuw besluit op uw aanvraag. U hoeft 
dan geen bezwaar te maken tegen de afwijzing of 
terugvordering van uw Tozo 1-uitkering.

Tozo 3
Tot en met woensdag 30 september konden 
ondernemers Tozo 2 aanvragen (voor de periode juni 
tot en met september). Vanaf donderdag 1 oktober is 
Tozo 3 van toepassing. Daarmee kunt u als zelfstandig 
ondernemer inkomensondersteuning aanvragen voor 
de periode van oktober 2020 tot en met maart 2021. 
De voorwaarden voor Tozo 3 zijn hetzelfde als bij 
Tozo 2. Voor Tozo 3 moet u een aanvraag indienen. 
Ook als u eerder een aanvraag voor Tozo 1 of 2 heeft 
ingediend. Op dit moment kunt u Tozo 3 nog niet 
aanvragen. Het aanvraagformulier is nog in de maak 
wegens de wijzigingen in Tozo 3 die het kabinet op 
maandag 28 september heeft aangekondigd. Zodra 
het aanvraagformulier beschikbaar is, kunt u Tozo-3 
met terugwerkende kracht aanvragen. Let op: deze 
terugwerkende kracht geldt alleen voor de maanden 
oktober en november. Vanaf dinsdag 1 december kunt 
u de uitkering alleen aanvragen vanaf de 1e van de 
maand waarin u de aanvraag doet. Ondernemers die 
eerder Tozo-2 aanvroegen, ontvangen een brief zodra 
het aanvraagformulier beschikbaar is. 
Meer informatie leest u op https://www.rotterdam.nl/
werken-leren/coronamaatregelen-rbz/

Militaire oefening op 
donderdag 15 oktober
Op donderdag 15 oktober trainen de helikopters 
van de Koninklijke Luchtmacht en de Duitse 
luchtmacht samen met militairen van de Koninklijke 
Landmacht, Koninklijke Marine en collega’s van 
de Koninklijke Marechaussee voor de ‘Helicopter 
Weapons Instructors Course Special Operations 
Forces’ (HWIC SOF) in de omgeving van Rotterdam 
en de Hoeksche Waard. Tijdens deze oefening 
vliegen de helikopters vanaf vliegbasis Gilze-Rijen. 
De helikopterbemanningen trainen onder andere 
het vliegen onder verhoogde dreiging. Vliegers en 
loadmasters worden opgeleid tot wapeninstructeurs. 

De oefening vindt plaats op 15 oktober tussen 15.00 
en 19.30 uur. De Nederlandse luchtmacht neemt deel 
met de Apache gevechtshelikopter en de Cougar en 
Chinook transporthelikopters. De Duitse luchtmacht 
neemt deel met de Tiger gevechtshelikopter en de 
NH90 transporthelikopter. Het doel van de oefening 
is om vliegers van Apache, Cougar, Chinook, NH90 en 
Tiger helikopters ‘onder hoge dreiging’ gedegen en 
professioneel voor te bereiden op missies en inzet in 
binnen- en buitenland. Om dit mogelijk te maken, zijn 
diverse eenheden van de Koninklijke Landmacht, de 
Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee 
aanwezig om het grondoptreden te verzorgen. Tijdens 
de HWIC SOF wordt er bij de trainingen in duisternis 
gebruik gemaakt van geavanceerde nachtkijkers (Night 
Vision Goggles of NVG) om in het donker goed te 
kunnen zien. Daarmee beoefenen ze onder andere het 
navigeren en vliegen op lage hoogte. Het vergt veel 
oefening om goed en veilig met NVG te werken.

Laagvlieggebied
De Hoeksche Waard is aangewezen als laagvlieggebied 
voor militaire helikopters. Dat betekent dat het 
tussen 1 september en 1 april kan voorkomen dat 
de Koninklijke Luchtmacht boven onze gemeente 
laagvliegtrainingen uitvoert met (Apache-)
gevechtshelikopters. Kijk voor meer informatie op 
www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen.

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

30-09-2020 Het maken van een vaste trap - Muzieklaan 

85 in Oud-Beijerland.

30-09-2020 Het plaatsen van een roldeur in de zijgevel 

- Julianastraat 48 in Oud-Beijerland.

01-10-2020 Het in stand houden van de bestaande 

schuur - Laan van Heemstede 60a in 

Puttershoek.

02-10-2020 Het aanpassen van de constructie - 

Nieuweweg 12a in ’s-Gravendeel.

02-10-2020 Het bouwen van een gebouw voor 

mindervalide - Vrouwehuisjesweg 1a in 

Mijnsheerenland.

02-10-2020 Het bouwen van een woning - 

Ambachtsheerenlaan 6 in Zuid-Beijerland.

02-10-2020 Het bouwen van een woning - Fortlaan 20 

in Numansdorp.

02-10-2020 Het plaatsen van een aanbouw - Tjerk 

Hiddesplantsoen 19 in Oud-Beijerland.

02-10-2020 Het plegen van groot onderhoud aan 6 

bovenwoningen en onderliggende winkels 

- Emmastraat 14 in Heinenoord.

02-10-20 Het wijzigen van de achtergevel - 

Dorpsstraat 219 in Zuid-Beijerland.

03-10-20 Het bouwen van een vrijstaande woning - 

Blaaksedijk Oost 34 in Heinenoord.

04-10-20 Het maken van een beschoeiing aan 

de voor- en achterzijde - Fortlaan 17 in 

Numansdorp.

06-10-20 Het aanleggen van een betonnentrap bij 

Rustenburgstraat - Rustenburgstraat naast 

12 in Strijen.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

30-09-2020 Het plaatsen van een nieuw gevelkozijn - 

Klipper 57 in Oud-Beijerland.

30-09-2020 Het realiseren van een nokverhoging - 

Julianastraat 31 in Nieuw-Beijerland.

02-10-2020 Het starten van een Bed and Breakfast - 

Alexanderstraat 12 in ’s-Gravendeel.

02-10-2020 Het aanbrengen van schanskorven - 

Vleugel 50 in Oud-Beijerland.

02-10-2020 Het realiseren van de shoreliner 

- Haringvliet westzijde van de 

Haringvlietbrug in Numansdorp.

02-10-2020 Het plaatsen van een antenne - Laan van 

Moerkerken 79 in Mijnsheerenland.

02-10-2020 Het bouwen van een woning - Wintertaling 

27 in Numansdorp.

02-10-2020 Het bouwen van een woning - 

Middelsluissedijk OZ 46a in Numansdorp.

05-10-2020 Het realiseren van een in/uitrit - Rustburg 

15 in Oud-Beijerland.

06-10-2020 Het gebruik als woning en loods 

voor caravanstalling in strijd met het 

bestemmingsplan - Schuringsedijk 1 in 

Numansdorp.

07-10-2020 Het slopen van een pand - Weverseinde 

343 in Puttershoek.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

30-09-2020 Ontheffing incidentele festiviteit licht en 

geluid. Op 7 november mag van 12.00 

tot 01.00 uur de (sport)verlichting langer 

blijven branden. Polderdijk 8 in Maasdam.

Beslistermijn verlengen

Datum verlen-

ging

Zakelijke inhoud

29-09-2020 Het vellen en rooien van houtgewas - 

Windpark Oude Maas in Heinenoord. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

12-11-2020.

29-09-2020 Deelvergunningen windpark Oude Maas 

voor aanleg van wegen, het aanleggen 

van andere oppervlakteverhardingen 

(kraanopstelplaatsen), aanleg kabels, bouw 

van twee inkoopstations, afgraven van 

gronden ten behoeve van extra ruimte 

voor de  rivier en het graven van een 

watergang Buitendijk 15 in Heinenoord. 

De beslistermijn wordt met 6 weken 

verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 

Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 26-11-2020.

29-09-2020 Het bouwen van een inkoopstation 

- Buitendijk 13 in Heinenoord. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

26-11-2020.

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 
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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

02-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Kalesland 50 

in Heinenoord.

02-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Kerkstraat 49 

in Nieuw-Beijerland.

02-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Oosteinde 1c 

in Heinenoord.

05-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - van 

Speijkstraat 44 in Oud-Beijerland.

06-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Dahliastraat 

34 in ’s-Gravendeel.

Overzicht collecte(s) 
komende periode

Datum collecte Zakelijke inhoud

12-10 t/m  

24-10-2020

Éenmalige en gezamenlijke inhaalcollecte 

van Reuma Nederland, De Hartstichting, 

Rode Kruis en het Longfonds in 

verschillende dorpen van gemeente 

Hoeksche Waard. 

07-12 t/m  

13-12-2020

Roparun Runningteam 222 in  

Oud-Beijerland.

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de 

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

Kennisgeving besluit 
verlengen beslistermijn 
(reguliere procedure) 
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, het volgende 
heeft besloten: 

De beslistermijn voor de aanvraag van 
een omgevingsvergunning van Xtensief 
projecmanegement B.V. in Zuid-Beijerland (Ridder 
van Dorplaan 3) wordt verlengd met een termijn 
van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft ‘het 
verbouwen en plaatsen nieuwe trafo’s’. De nieuwe 
uiterste beslisdatum is dinsdag 1 december.

Verordening stimulerings-
lening duurzaamheid
De Raad van gemeente Hoeksche Waard heeft op 
dinsdag 22 september onderstaande verordening 
vastgesteld.

• Verordening stimuleringslening duurzaamheid 
gemeente Hoeksche Waard 2020

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

Verkeersbesluiten

Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft de verkeersbesluiten, waarin de 
gehandicaptenparkeerplaatsen op de volgende 
locaties zijn toegekend, ingetrokken door middel van 
het verwijderen van het bord E6 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990:
• Spinnerijstraat 105 in ’s-Gravendeel
• Dokter van Dongenkade 37 in Oud-Beijerland
• Welhof 31 in ’s-Gravendeel

Bezwaarschrift indienen
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende,
binnen een termijn van 6 weken, een schriftelijk en
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van B&W van gemeente Hoeksche Waard, Postbus
2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Aangewezen 
parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische 
voertuigen 

Het college van B&W maakt bekend dat zij op de 
volgende locatie 2 parkeerplaatsen aanwijst voor 
het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen, 
waarbij aanvankelijk slechts 1 parkeerplaats wordt 
verwezenlijkt: 

• de 2 meest noordelijke parkeervakken van de 
parkeerplaatsen gelegen aan de voorzijde van 
Mariniersweg 24 in Oud-Beijerland.

Bezwaarschrift indienen 
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, 
binnen een termijn van 6 weken, een schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van B&W van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 
2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Ontwerp 
omgevingsvergunning en 
ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen project 
‘Steiger Rhoonse veer’ in 
OudBeijerland ter inzage

Inhoud en doel van het project
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend 
voor het vervangen en verplaatsen van de 
aanlegsteiger ‘Rhoonse veer’ in het centrum van Oud-
Beijerland. De aanlegsteiger wordt gebruikt voor voet- 
en fietsvaarverkeer tussen Rhoon, Oud-Beijerland, 
Spijkenisse en Oude Tol. De bestaande steiger wordt 
gesloopt en vervangen door een nieuwe steiger. De 

nieuwe steiger wordt op een andere plaats gelegd. 
De verplaatsing van de steiger is in strijd met het 
bestemmingsplan.

Voornemen omgevingsvergunning 
verlenen
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft het voornemen om de gevraagde 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit doet zij 
door af te wijken van het bestemmingsplan met 
gebruikmaking van het zogenaamde ‘Wabo-
projectbesluit’ (artikel 2.1, lid 1 onder c Wet 
algemene bepalingen Omgevingsrecht). Voordat de 
omgevingsvergunning kan worden verleend moet 
de gemeenteraad besluiten een verklaring van geen 
bedenkingen te geven. De gemeenteraad heeft op 
dinsdag 22 september ingestemd met het geven van 
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. 

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van zaterdag 10 oktober 
tot en met vrijdag 20 november ter inzage. U kunt de 
stukken bekijken via de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code  
NL.IMRO.1963.PBSteigerRhoonseveerOB20–ON01).

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

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

Uw zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning 
kunt u richten aan:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van: ‘zienswijze ontwerp 
omgevingsvergunning steiger Rhoonse veer’.

Uw zienswijze op de ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen kunt u richten aan:
De gemeenteraad Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van: ‘zienswijze ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen steiger Rhoonse veer’.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Éowyn van 
Miltenburg via telefoonnummer 088 – 647 37 77of via 
e-mail eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl. 

Vastgesteld 
bestemmingsplan  
‘Oud Bonaventurasedijk 54 
in Strijen’

De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde 
op dinsdag 22 september het bestemmingsplan 
‘Oud Bonaventurasedijk 54 Strijen’ vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is opgesteld om het 
planologisch mogelijk te maken de bestaande woning 
af te breken op het perceel Oud Bonaventurasedijk 54 
en de woning elders op het perceel (onderaan de dijk) 
te herbouwen.
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Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag met alle bijlagen 
van zaterdag 2 mei tot en met vrijdag 12 juni ter 
inzage. In deze periode konden zienswijzen worden 
ingediend. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
en alle bijlagen kunt u bekijken via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963. BPOudBond54STR20-VG01). 

Wilt u het bestemmingsplan op een servicepunt inzien? 
Maak dan een afspraak met het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 37 76. 

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift 
kan met ingang van zaterdag 10 oktober tot en met 
vrijdag 20 november worden ingediend door een 
belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het 
ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

In het beroepschrift moeten in ieder geval de 
volgende gegevens vermeld worden:
• de naam en het adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekenening.

Het beroepschrift kan worden gestuurd aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Mogelijkheid tot uitstellen van het in 
werking treden van het bestemmingsplan 
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen 
dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een 
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 

Wanneer een belanghebbende gedurende de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de 
werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat 
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan 
contact op met Remko Advocaat via telefoonnummer 
14 0186 | 088-647 37 76 of via e-mail  
remko.advocaat@gemeentehw.nl.

Vastgesteld 
bestemmingsplan ‘Zuiddijk 
1, Maasdam’ ter inzage
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 22 september het bestemmingsplan ‘Zuiddijk 
1, Maasdam’ gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Op het perceel Zuiddijk 1 in Maasdam wordt de 
bestaande agrarische bedrijfswoning omgezet naar 
een burgerwoning. Daarnaast is de voormalige 
agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. In ruil 
daarvoor worden aan de westzijde van het perceel 
2 compensatiewoningen gerealiseerd (Ruimte-voor-
ruimte Regeling). 

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter 
inzage
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van vrijdag 

24 april tot en met donderdag 4 juni ter inzage 
gelegen. Tijdens deze periode konden zienswijzen 
worden ingediend. Er zijn zienswijzen ingediend. De 
zienswijzen gaven aanleiding om het bestemmingsplan 
aan te passen. De mogelijkheid om een 
omgevingsvergunning aan te vragen voor de bouw van 
een windturbine wordt uit de planregels geschrapt. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en alle 
bijlagen (inclusief de nota van beantwoording) liggen 
met ingang van zaterdag 10 oktober tot en met vrijdag 
20 november ter inzage. U kunt de stukken bekijken 
via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de 
IMRO-code NL.IMRO.1963.BPMSDZuiddijk1-VG01).

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

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift 
kan met ingang van zaterdag 10 oktober tot en met 
vrijdag 20 november worden ingediend door een 
belanghebbende die:
• op tijd een zienswijze tegen het 

ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
• aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat 

is geweest om een zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit in te dienen;

• bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten aanzien 
van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

In het beroepschrift moeten in ieder geval de 
volgende gegevens vermeld worden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.

Het beroepschrift kan worden gestuurd aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Mogelijkheid tot uitstellen van het in 
werking treden van het bestemmingsplan 
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen 
dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een 
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 

Wanneer een belanghebbende gedurende de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de 
werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat 
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem 
dan contact op met Éowyn van Miltenburg via 
telefoonnummer 088 – 647 37 77of via e-mail  
eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl. 

Vastgesteld 
bestemmingsplan  
‘OudCromstrijensedijk WZ 
15 in Klaaswaal’

De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 22 september het bestemmingsplan ‘Oud-
Cromstrijensedijk WZ 15 Klaaswaal’ vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is opgesteld om op het 
perceel Oud-Cromstrijensedijk WZ 15 een woning 
te realiseren. De bestaande schuur die direct aan de 
weg Oud-Cromstrijensedijk WZ 15 staat zal worden 
gesloopt en de nieuwe woning zal worden gesitueerd 
op de gronden die nu in gebruik zijn als tuin.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag met alle bijlagen 
van zaterdag 2 mei tot en met vrijdag 12 juni ter 
inzage. In deze periode konden zienswijzen worden 
ingediend. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
en alle bijlagen kunt u bekijken via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPKWOCdijkWZ15-VG01). 

Wilt u het bestemmingsplan op een servicepunt 
inzien? Maak dan een afspraak maken met het 
team Omgeving via telefoonnummer 14 0186 | 
088 - 647 37 76. 

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift 
kan met ingang van zaterdag 10 oktober tot en met 
vrijdag 20 november worden ingediend door een 
belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het 
ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

In het beroepschrift moeten in ieder geval de 
volgende gegevens vermeld worden:
• de naam en het adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekenening.

Het beroepschrift kan worden gestuurd aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Mogelijkheid tot uitstellen van het in 
werking treden van het bestemmingsplan 
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen 
dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een 
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 

Wanneer een belanghebbende gedurende de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de 
werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat 
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan 
contact op met Remko Advocaat via telefoonnummer 
14 0186 | 088-647 37 76 of via e-mail  
remko.advocaat@gemeentehw.nl.
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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

Nieuws uit de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert 
op dinsdag 13 oktober vanaf 
19.30 uur
Kan er straks overdekt worden gezwommen in de 
Meestooflaan? En, wat besluit de raad over de kerkklok 
van Mijnsheerenland? Dat en meer komt aan bod 
tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 
dinsdagavond 13 oktober. U bent van harte welkom 
om deze vergadering live online te volgen vanaf 
19.30 uur.

De agenda met alle agendapunten vindt u in de loop 
van vrijdag 9 oktober terug via  
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/dashboard. 
De raadsvergadering is live online te volgen via  
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.

Overdekt zwembad 
De Raad van de voormalige gemeente Cromstrijen 
besloot in 2018 om het huidige zwembad De 
Waterstee in Numansdorp te vervangen door 
nieuwbouw aan de Meestooflaan. Op 13 oktober 
staat dit voorstel opnieuw op de agenda, nu van de 
gemeenteraad van de Hoeksche Waard. De raad 
besluit dan of het college aan de slag kan met het 
verder uitwerken van dit plan. 

De kerkklok van Mijnsheerenland 
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ligt vast 
dat het niet is toegestaan om geluid te produceren 
boven de geldende milieunormen. 24 uur de kerkklok 
laten slaan op ieder half en heel uur is dan ook niet 

toegestaan. Met name in de avond en nacht worden 
hiermee namelijk de geldende geluidsnormen 
overtreden. De kerkklok van Mijnsheerenland is 
daarom tussen 23.00 en 08.00 uur stil. Een aantal 
omwonenden van de kerk in Mijnsheerenland heeft 
aan de gemeente gevraagd om voor hun kerkklokken 
een uitzondering te maken, zodat deze ook ’s nachts 
te horen zijn. De raad besluit de 13e of ’s nachts ‘slaan’ 
wordt toegestaan voor kerkklokken in de Hoeksche 
Waard of dat ze stil moeten blijven. 

Verbouwing Oude Raadhuis in Oud-
Beijerland
Al in 2017 heeft de gemeenteraad van de voormalige 
gemeente Oud-Beijerland unaniem besloten om de 
bibliotheek vanuit de Lindenhoeve in Oud-Beijerland 
te verhuizen naar het Oude Raadhuis. Daarnaast 
wil men het Oude Raadhuis blijven gebruiken als 
trouwlocatie. Na 2017 zijn de plannen voor de 
verbouwing aangepast, onder andere door toevoeging 
van duurzaamheidsmaatregelen, een mindervalide-
toilet en de uitwerking van een aanbouw. Bij 
de aanbesteding bleek dat niet voldoende geld 
beschikbaar is voor de voorgenomen verbouwing en 
aanbouw. De raad wordt gevraagd extra budget ter 
beschikking te stellen van € 849.000,-.

Kan iedereen meedoen in de 
Hoeksche Waard?
Gemeente Hoeksche Waard werkt, net als andere 
gemeenten in Nederland, aan een gemeente waarin 

iedereen kan meedoen en in gelijke gevallen gelijk 
wordt behandeld (artikel 1 van de Grondwet). 
Raadsleden van gemeente Hoeksche Waard zijn 
benieuwd hoe het hiermee staat. Is de gemeente 
op de goede weg om discriminatie en racisme uit te 
bannen in de Hoeksche Waard? Zijn er ervaringen 
te delen die juist vragen om aandacht? En welke 
oplossingen kan de raad/ gemeente eventueel 
inzetten?

Heeft u ervaring met het niet kunnen meedoen, 
omdat u of iemand in uw directe omgeving zich 
gediscrimineerd voelde? Of heeft u juist ideeën/
ervaringen die bijdragen aan het uitbannen van 
discriminatie en racisme? En wilt u deze met ons 
delen? Wij nodigen u graag uit voor een gesprek op 
donderdag 15 oktober tussen 20.00 en 22.00 uur. 

Aanmelden of uw ervaring (anoniem) 
schriftelijk delen
Wilt u zich aanmelden? Doe dit dan voor dinsdag 
13 oktober via -mailadres griffie@gemeentehw.nl  
aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een 
uitnodiging om aan dit gesprek deel te nemen. We 
bepalen later of dit een digitaal of fysiek gesprek 
wordt. Wilt u uw ervaring (anoniem) op schrift delen? 
Dat kan door uw bericht te sturen naar e-mailadres 
griffie@gemeentehw.nl.

Graag ontmoeten we u op donderdag 15 oktober. 
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