
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

Gedeeltelijke lockdown om 
besmettingen  
terug te dringen
Nederland gaat naar een gedeeltelijke lockdown. 
Dat vertelde premier Rutte op de persconferentie 
van dinsdag 13 oktober. “De maatregelen gaan ook 
pijn doen, maar het is de enige manier om het aantal 
besmettingen omlaag te krijgen.” Deze maatregelen 
nemen we door op die plaatsen in te grijpen waar het 
risico op overdracht van het virus het grootst is. Door 
het aantal contactmomenten en reisbewegingen te 
beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen 
naleven van de basisregels en striktere handhaving. 
De maatregelen gaan woensdag 14 oktober om 22.00 
uur in.

Er staat de komende weken veel op het spel. De 
Jonge: “Dit is belangrijk: minder bijeenkomen, 
minder bewegingen, minder contactmomenten. 
Vanzelfsprekend houden we 1,5 meter afstand tot 
anderen en blijven we de basisregels volgen. Als je 
klachten hebt, laat je je testen, blijf je thuis tot je 
de testuitslag hebt, en bij een positieve testuitslag 
blijf je ook thuis. Daarmee kan het allergrootste deel 
van de besmettingen worden voorkomen. Dat is de 
gezamenlijke taak waar we voor staan.”

“De feiten liegen niet: we moeten strenger voor 
onszelf zijn en strenger op ons eigen gedrag,” dat 
vertelde premier Rutte op de persconferentie van 
13 oktober.”De maatregelen gaan ook pijn doen, maar 
het is de enige manier. Het aantal besmettingen en het 
aantal ziekenhuisopnames stijgt nog steeds.”

Routekaart
Het kabinet heeft een routekaart gepresenteerd 
waarmee het duidelijk wordt hoe het de komende tijd 
de verspreiding van het coronavirus wil aanpakken. 
In de routekaart wordt onderscheid gemaakt tussen 
vier risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer 
ernstig. Daarbij staan de maatregelen per niveau die 
in elk geval genomen worden en welke maatregelen 
worden overwogen. “We zitten op die routekaart 
op het hoogste niveau: zeer ernstig”, zegt De Jonge. 
“We zullen dit 4 weken vol moeten houden, maar we 
maken over twee weken de balans op. Als het dan 
nog niet goed genoeg is, dan is een totale lockdown 
onvermijdelijk. Maar dat zou niet nodig moeten zijn; 
we hebben het zelf in de hand.”

De maatregelen
De Jonge: “Net als in het voorjaar gaan we een periode 
van strenge maatregelen tegemoet. Dat vraagt veel 
van iedereen. Het is niet altijd makkelijk, maar we 
weten dat we het kunnen.“ Het gaat om de volgende 
maatregelen:

Groepen:
• Thuis ontvang je maximaal 3 personen per dag;
• In binnenruimtes geldt een maximum aantal 

personen van 30;

• Gezelschappen zijn niet groter dan 4 personen of 1 
huishouden;

• Buiten mogen maximaal 4 personen of 1 
huishouden bij elkaar zijn.

Het dagelijks leven:
• Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
• Draag een mondkapje in de publieke binnenruimtes 

en in het OV;
• In het VO, MBO en HO draagt iedereen een 

mondkapje buiten de les;
• Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. 

Afhalen blijft wel mogelijk. Uitgezonderd zijn:
 • hotels voor hotelgasten;
 • uitvaartcentra;
 • luchthavens voorbij de security check.
• Locaties met een gecombineerde functie sluiten 

het deel met horecafunctie;
• Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20.00 

uur. Koopavonden worden afgeschaft;
• Levensmiddelenwinkels mogen wel later 

openblijven;
• Tussen 20.00 en 07.00 uur wordt er geen alcohol of 

softdrugs meer verkocht of bezorgd;
• Het is niet toegestaan om tussen 20.00 en 07.00 

uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te 
nuttigen in de openbare ruimte;
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Gedeeltelijke lockdown

Groepen

Binnen: max. 30 personen per  
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar).  
Groep van max. 4 personen of  
1 huishouden.  
 
 
Buiten: groep van max. 4 
personen of 1 huishouden.  
 
 
Op doorstroomlocaties,  
bijvoor beeld musea, biblio-
theken en monumenten: groep 
van max. 4 personen of 1  
huishouden. Bezoek is op basis 
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
sluiten. 
 
 
A aalrestaurants blijven open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur.  
 
 
Verbod op evenementen, met 
uitzondering van onder andere 
markten en demonstraties.

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk binnen 
Nederland en naar het buitenland. 

 
In het ov is het dragen van een 
mondkapje verplicht.

Sport

Sport met max. 4 personen, op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m  
17 jaar zijn uitgezonderd.  

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sluiting van sportkantines, 
douches en kleedkamers.

Thuis

Ontvang max. 3 personen per  
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).  

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb je 

koorts? Dan moeten alle huisgenoten 

thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels sluiten uiterlijk om 
20.00 uur. Supermarkten en andere 
winkels die levensmiddelen 
verkopen, zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nu igen in de openbare ruimte. 

 
Speciale winkeltijden voor 
mensen met een kwetsbare 
gezondheid.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registreren.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draagt 
iedereen een mondkapje buiten 
de les. In speci eke situaties ook in 
leslokalen.



• Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
 • Markten voor levensmiddelen;
 • Beurzen en congressen;
 • Bioscopen en theaters;
 • Wedstrijden;
 •  Betogingen, samenkomsten en vergaderingen 

als bedoeld in de wet openbare manifestaties.
• In de detailhandel worden afspraken gemaakt over 

strikte naleving van de protocollen. Als het te druk 
wordt, of de basisregels worden niet nageleefd 
kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De 
handhaving wordt aangescherpt;

• Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijv. 
monumenten, bibliotheken en musea) geldt 
dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een 
reservering per tijdvak m.u.v. detailhandel en 
markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:
• Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen 

mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of 
in teamverband met niet meer dan 4 personen. 
Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn:

 •  Topsporters met status in aangewezen locaties 
(zoals Papendal);

 •  Voetballers (incl. overig personeel in “bubbel”) 
van de Eredivisie en Eerste divisie.

 •  Voor kinderen tot 18 jaar: sporten in 
teamverband en wedstrijden onderling met 
teams van eigen club toegestaan;

• Naast de sportkantines zijn ook douches en 
kleedkamers gesloten.

Reizen:
• Reis zo min mogelijk;
• Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres;
• Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte;
• Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van 

Buitenlandse Zaken.

Tenslotte Rutte en De Jonge: “Het is aan ons allemaal. 
Wees niet de eigenwijze persoon die de randjes 
opzoekt. Maar de persoon die de verantwoordelijkheid 
neemt als het erop aankomt en dat is nu! De 
maatregelen hebben effect op ons gedrag, en ons 
gedrag heeft effect op het aantal besmettingen. Laten 
we oog hebben voor elkaar.”

Stembureauleden gezocht! 

Op woensdag 17 maart 2021 vindt de verkiezing voor 
de Tweede Kamer plaats. Ook in de Hoeksche Waard 
mag iedereen vanaf 18 jaar weer zijn of haar stem 
uitbrengen. Door corona zal dat anders gaan dan 
andere jaren. We moeten er rekening mee houden 
dat ook komend voorjaar de nu geldende basisregels 
van kracht zijn (waaronder 1,5 meter afstand houden). 
Daarom worden er extra maatregelen getroffen op 
de stembureaus. Dat betekent onder andere dat er 
behoorlijk meer stembureauleden nodig zijn dan 
anders. Gemeente Hoeksche Waard is daarom voor al 
haar dorpen op zoek naar extra stembureauleden en 
tellers.  

Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich 
aanmelden 
Dat kan door het antwoordformulier in te vullen 
op www.gemeentehw.nl/verkiezingen en dit voor 
dinsdag 1 december te e-mailen naar  
verkiezingen@gemeentehw.nl. Men kan zich 
aanmelden voor een hele dag (07.00 uur tot einde 
telproces), een halve dag (07.00 tot 14.00 uur of 14.00 
uur tot einde telproces) of alleen voor het tellen 
na afloop (vanaf 21.00 uur). De vergoeding voor de 
werkzaamheden is afhankelijk van de functie en het 
aantal uren. Dit varieert van €40,- voor alleen het 
tellen van de stemmen tot € 250,- voor iemand die 
de hele dag voorzitter is. Voor eten en drinken wordt 
gezorgd. Iedereen die zich aanmeldt, moet verplicht 
een online instructie volgen. Alleen als deze met 
goed gevolg is afgerond, wordt iemand benoemd als 
stembureaulid, -voorzitter of teller.   

Meer leden nodig dan anders 
Normaal gesproken zijn er per stembureau 4 mensen 
aanwezig (1 voorzitter en 3 leden). Door de ‘Tijdelijke 

wet verkiezingen COVID-19’ is dit aantal opgehoogd 
naar 6 personen. Er moet namelijk ook gelet worden 
op naleving van de basisregels en dat er niet teveel 
mensen tegelijk binnen zijn. Met 46 stembureaus 
betekent dit dat er minimaal 92 personen extra 
nodig zijn. Minimaal, omdat niet iedereen een hele 
dag op het stembureau wil of kan zitten. Hoe meer 
parttimers er nodig zijn, des te hoger het aantal 
benodigde stembureauleden. De gemeente roept 
vooral jongvolwassenen vanaf 18 jaar op om zich aan 
te melden. 

Ook andere stemlocaties door corona 
De maatregelen rondom corona hebben ook 
gevolgen voor sommige stembureaus. Deze zijn 
bijvoorbeeld niet groot genoeg om een veilige 
doorloop en voldoende ruimte voor iedereen te 
kunnen garanderen. Daarom bekijkt de gemeente 
op dit moment welke locaties wél geschikt zijn als 
stembureau. 

Meer informatie op  
www.gemeentehw.nl/verkiezingen 
Hier vindt u het aanmeldingsformulier. De komende 
periode wordt deze pagina verder aangevuld met 
lokale en landelijke informatie over de komende 
verkiezingen. 

Gemeente en ondernemers 
zetten schouders onder BIZ
De afgelopen periode zijn door ondernemers-
verenigingen en gemeente Hoeksche Waard concrete 
stappen gemaakt in de ambities van de zogeheten 
Bedrijven Investeringszones (BIZ). Op 5 locaties 
in de Hoeksche Waard hebben ondernemers 
zich verenigd. Samen met de gemeente is een 
uitvoeringsovereenkomst opgesteld en ondertekend. 
Dinsdag 13 oktober stemde de raad in met 
bijbehorende verordening waardoor begin november 
gestart kan worden met de volgende fase.

De Wet op de Bedrijven Investeringszone 
(BIZ) biedt ondernemers de mogelijkheid 
om te investeren in hun bedrijfsomgeving
Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een 
winkelcentrum of een bedrijventerrein. Ondernemers 
op bedrijventerrein De Hoogerwerf en De Bosschen 
in Oud-Beijerland hebben in samenwerking met 
adviesbureau Samen Meer Waarde de BIZ plannen 
uitgewerkt. De centra van Puttershoek en Zuid-
Beijerland  zochten de samenwerking op met 
ParkTrust. Het Beijerse Hof in Oud-Beijerland heeft 
zelfstandig het plan uitgewerkt om te investeren in de 
kwaliteit van de bedrijfsomgeving. 

Kwaliteitsinjectie 
Met de ondertekening van de uitvoerings-
overeenkomst, gaat gemeente Hoeksche Waard 
akkoord met uitvoering van de activiteiten voor 
een periode van nog eens 5 jaar. Dit zijn activiteiten 
bovenop de activiteiten die de gemeente sowieso 
uitvoert. De BIZ-activiteiten lopen uiteen van het 
organiseren van extra veiligheid tot aan het creëren 
van een mooiere buitenruimte, ontplooien van 
lokale marketingactiviteiten en het organiseren van 
evenementen. Om deze investeringen te bekostigen, 
int de gemeente via het SVHW een heffing bij 
ondernemers en keert deze uit in de vorm van een 
subsidie. Met het voortzetten van een BIZ ontstaat 
een betere samenwerking tussen ondernemers 
onderling en tussen ondernemers en gemeente. 
Doordat ondernemers gezamenlijk investeren in de 
kwaliteit van hun bedrijventerrein of winkelcentrum 
vergroot dit de aantrekkelijkheid voor deze 
ondernemers en in centra ook voor consumenten en 
de omgeving. Daarnaast bevordert dit de leefbaarheid 
en veiligheid in het BIZ gebied. Doel hiervan is een 
toekomstbestendig ondernemersgebied. 

Draagvlak 
Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de 
verordening waarin deze uitvoeringsovereenkomsten 
zijn opgenomen, kan de gemeente op korte termijn 
starten met een draagvlakmeting. Dit is een toetsing 
of de ondernemers in de BIZ ook daadwerkelijk 

bereid zijn om de BIZ-bijdrage te betalen. 
Wethouder Paul Boogaard: “Hiervoor is natuurlijk 
het nodige voorwerk gedaan bij het opstellen van 
de uitvoeringsovereenkomst. Het is in deze tijd geen 
vanzelfsprekendheid dat bedrijven die het toch al 
zwaar hebben, extra willen investeren. Toch zien we 
dat ondernemers in de Hoeksche Waard heel goed 
begrijpen dat deze investeringen nodig zijn. Juist nu. Ik 
heb dan ook veel vertrouwen in de uitkomsten van de 
draagvlakmeting.”

De aanleg van een randweg 
in Klaaswaal
Het dorp Klaaswaal heeft een centrale ligging in 
de gemeente Hoeksche Waard. Auto’s, bussen 
en vrachtwagens maken allemaal gebruik van de 
Molendijk/Rijksstraatweg (noord/zuid verbinding). 
Ook maakt het verkeer veel gebruik van de Oud-
Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde (oost/
west verbinding). We noemen deze wegen ook 
wel de centrale as van Klaaswaal. Behalve voor 
het autoverkeer zijn deze wegen ook belangrijke 
fietsverbindingen voor schoolkinderen en ook het 
landbouwverkeer maakt gebruik van deze wegen.

Van oorsprong zijn deze wegen dijken met 
lintbebouwing. Bewoners van deze huizen parkeren 
auto’s langs deze wegen. Daarnaast wordt het 
steeds drukker en worden de voertuigen groter. 
Dit alles 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. 
Op die manier zorgt de randweg ervoor dat de wegen 
van de centrale as rustiger en veiliger zijn. Wonen, 
werken, recreëren, buiten spelen en fietsen wordt 
weer een stuk fijner voor onze inwoners van Klaaswaal. 
Door het herinrichten van de Molendijk ontstaat er 
weer een aantrekkelijke fietsverbinding tussen Oud-
Beijerland en Numansdorp. De schoolgaande jeugd 
kan weer veilig naar school.

Daarnaast werkt gemeente Hoeksche Waard aan een 
goede onderlinge bereikbaarheid van alle dorpen. 
Het is belangrijk dat alle inwoners toegang hebben 
tot de verschillende voorzieningen die aanwezig zijn 
in de verschillende dorpen. Voor de leefbaarheid op 
de verschillende kwetsbare dijken is het van belang 
om de grote en zware verkeersstromen zoveel 
mogelijk via het hoofdwegennet te leiden. Om dit te 
bereiken is het zaak om de zogenaamde vorkstructuur 
in de Hoeksche Waard te realiseren. Deze bestaat 
uit de N217 als hoofdontsluiting en 4 noord-
zuidverbindingen om de grootste verkeersstromen 
te ondersteunen. De ontbrekende schakels hiervoor 
moeten aangelegd worden. 

Vervolg



De randweg Klaaswaal is 1 van de ontbrekende 
schakels. Gemeente Hoeksche Waard werkt in dit 
project nauw samen met provincie Zuid-Holland en 
waterschap Hollandse Delta.

Voor alle geïnteresseerden maken we een 
digitale nieuwsbrief
Voor het project ‘Randweg Klaaswaal’ starten wij 
binnenkort met het maken en verspreiden van een 
digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is voor alle 
geïnteresseerden. Via de nieuwsbrief houden wij u 
op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Wilt u 
deze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u een e-mail 
sturen naar randwegklaaswaal@gemeentehw.nl. Wij 
ontvangen graag uw naam en e-mailadres. Heeft u 
geen internet? Bel dan 14 0186 | 088 - 647 36 47 om 
een papieren exemplaar van deze nieuwsbrief aan 
te vragen. Alle informatie over dit project vindt u op 
www.gemeentehw.nl/randwegklaaswaal. 

Om de aanleg van de randweg in Klaaswaal 
mogelijk te maken stellen wij een 
bestemmingsplan op
Artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
schrijft voor dat wij dit aan u bekend maken. Het is 
nu nog niet mogelijk om een reactie of zienswijze 
tegen het bestemmingsplan bij ons in te dienen. Deze 
mogelijkheid bestaat pas later in de procedure. Ook 
worden onafhankelijke instanties nu nog niet in de 
gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen 
over het bestemmingsplan. 

Als het bestemmingsplan in ontwerp gereed is, maken 
wij dat bekend in deze rubriek, het Gemeenteblad en 
de Staatscourant. Daarbij informeren wij u over het 
ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan 
en de mogelijkheden voor het indienen van een 
zienswijze.

Wij stelden een Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau op
Om het bestemmingsplan te kunnen maken, moeten 
wij een milieueffectrapportage (MER) opstellen. Dit 
volgt uit artikel 7 van de Wet milieubeheer en het 
Besluit milieueffectrapportage. De MER brengt de 
milieugevolgen van de randweg in beeld en zorgt 
er voor dat het milieubelang volwaardig wordt 
meegenomen bij de voorbereiding en besluitvorming 
over de randweg. De MER vormt zo een basis voor het 
opstellen van het bestemmingsplan. 

Om een MER te kunnen maken is een Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. 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. 

Wij leggen de NRD ter inzage en winnen 
adviezen in
De NRD ligt met ingang van zaterdag 17 oktober tot 
en met vrijdag 27 november ter inzage. U kunt de 
stukken bekijken op onze website  
www.gemeentehw.nl/randwegklaaswaal. Wilt u 
de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan 
een afspraak maken met René den Drijver via 
telefoonnummer 14 0186.

Daarnaast winnen wij advies over de NRD in bij 
wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheids- 
en maatschappelijke organisaties. Ook vragen wij een 
onafhankelijk advies over de NRD aan de landelijke 
Commissie voor de milieueffectrapportage. 

Op 26 oktober 2020 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 informatieavond van 19.30 
tot ongeveer 21.30 uur. Tijdens deze informatieavond 
geven wij een toelichting op de NRD en de procedure. 
Ook kunt u tijdens de informatieavond vragen stellen. 

Om de informatieavond bij te wonen moet u zich 
uiterlijk op woensdag 21 oktober aanmelden. Hiervoor 
gaat u naar www.gemeentehw.nl/randwegklaaswaal, 
kies voor ‘Aanmelden digitale informatieavond NRD 
Randweg Klaaswaal’. U krijgt dan per e-mail een link 
toegestuurd om de informatieavond bij te wonen.  

Iedereen kan een zienswijze indienen 
tegen de NRD
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen in de periode dat de NRD ter inzage lig. Het 
indienen van een zienswijze per email is niet mogelijk. 

Uw zienswijze over de NRD kunt u richten aan:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Onder vermelding van ‘zienswijze NRD randweg 
Klaaswaal’. 

Hoe ziet het vervolgproces er uit?
Wij betrekken de ingekomen zienswijzen en adviezen 
bij het vaststellen van de definitieve NRD. Daarna 
stellen wij aan de hand van de definitieve NRD een 
MER op. Wanneer de MER is opgesteld, is er ook de 
mogelijkheid hierop te reageren. De MER wordt samen 
met het bestemmingsplan in procedure gebracht. 
Hierover informeren wij u in deze rubriek, het 
Gemeenteblad en de Staatscourant.

Vragen?
Heeft u vragen over de NRD of het project? Neem dan 
contact op met René den Drijver via telefoonnummer 
14 0186 of via e-mail rené.dendrijver@gemeentehw.nl. 

Asfaltwerkzaamheden 
Mijlweg en de Griendweg in 
’s-Gravendeel
Op maandag 19 oktober starten asfaltwerkzaamheden 
op bedrijventerrein Mijlpolder aan de Mijlweg en 
de Griendweg in ’s-Gravendeel. De werkzaamheden 
worden gefaseerd uitgevoerd en duren tot maandag 
21 december. De werkzaamheden bestaan onder 
andere uit het opbreken en frezen van asfalt, 
verwijderen en aanbrengen van fundering, opnieuw 
bestraten en asfalteren.

Doordeweeks worden de kantopsluitingen vervangen, 
hiervoor is geen afsluiting nodig. Vanaf vrijdagavond 
start het opbreken en frezen en verwijderen van het 
asfalt. Op zaterdagochtend zal een nieuwe fundering 
worden aangebracht en kan aan het eind van de 
middag de weg weer opengesteld worden voor het 
verkeer. De onder- en tussenlaag van het nieuwe asfalt 
zal doordeweeks in de nacht worden uitgevoerd. De 
deklaag van het nieuwe asfalt zal in 1 keer op zaterdag 
12 december worden aangebracht. Naar verwachting 
is het project op maandag 21 december afgerond.

Heeft u inhoudelijke vragen?
Neem dan contact op met de omgevingsmanager, 
Anja Grootendorst van KWS, via  telefoonnummer 
06 - 11 32 02 81 of via e-mail agrootendorst@kws.nl. 
Er is ook een mogelijkheid voor persoonlijk contact 
tijdens het wekelijkse spreekuur van KWS op de 
woensdagen van 13.00 tot 14.00 uur. Deze vindt plaats 
in de directiekeet. De omgevingsmanager is daar 
aanwezig voor al uw vragen en/of opmerkingen.

Blijf op de hoogte, download de KWS app!
Voor actuele informatie over de werkzaamheden kunt 
u de gratis KWS-app downloaden via de App store 
voor Apple of de Playstore voor Android. U zoekt op 
het project ‘Bedrijventerrein Mijlpolder ’s-Gravendeel’ 
en vinkt het aan als favoriet door op het sterretje te 
klikken. Vervolgens geeft u aan wat uw relatie is tot 
dit project (bijvoorbeeld omwonende). U wordt met 
behulp van updates op de hoogte gehouden van de 
actuele zaken rondom de werkzaamheden.

Riool verstopt? Pas op met 
wie u in zee gaat!
Bent u op zoek naar een loodgieter of een 
ontstoppingsbedrijf? Let dan goed op met wie u 
zaken doet. Het is de laatste tijd helaas meerdere 
malen voorgekomen dat inwoners een onverwacht 
hoge rekening moesten betalen voor dit soort 
werkzaamheden. In plaats van een paar honderd euro 
moesten zij meer dan € 1.000,- betalen. Zoeken op 
het internet levert niet altijd het meest deskundige of 
goedkoopste bedrijf op. Er wordt geadverteerd met 
lage voorrijkosten, maar uiteindelijk krijgen mensen 
een hele hoge rekening gepresenteerd én is vaak 
het probleem niet opgelost. Kiest u voor een (lokale) 
ondernemer, benader deze dan altijd via zijn eigen 
website of rechtstreekse telefoonnummer.

Wat moet u doen bij een verstopping van 
het riool?
In eerste instantie is het goed om na te gaan of de 
verstopping op uw eigen terrein zit. Zit het probleem 
voorbij de erfscheiding? Neem dan contact op met de 
gemeente. Kijk voor meer informatie op  
www.gemeentehw.nl / Direct regelen / Wonen en 
verkeer / Riolering aansluiting en storing (onder het 
kopje Bouwen of verbouwen).

V E R V O L G
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Op deze pagina ziet u in één oogopslag wat er op hoofdlijnen aan 
geld binnenkomt en waar we het aan uit willen geven. Ook vertellen 
we meer over belangrijke thema’s waar we al hard aan werken en 
de komende jaren verder mee aan de slag gaan. De gemeenteraad 
neemt op 12 november een besluit over de vaststelling van de 
begroting. 

Het college van burgemeester en wethouders

Begroting
2021

Totaal 218,7 miljoen

- Bestuur en ondersteuning 8,5 miljoen

- Veiligheid 9,2 miljoen

- Verkeer, vervoer en openbare ruimte 42,5 miljoen

- Economie 4,1 miljoen

- Onderwijs  6,1 miljoen

- Sport, cultuur en recreatie 11,8 miljoen

- Sociaal domein 66,2 miljoen

- Volksgezondheid en milieu 7,2 miljoen 

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 11,0 miljoen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB                 36,0 miljoen
en onvoorzien   

     Stortingen in reserves  16,1 miljoen

Belangrijke thema’s

Op 27 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting tijdens een beeldvormende vergadering. Hierbij is er mogelijkheid tot inspreken (graag vooraf aanmelden via 
griffi  e@gemeentehw.nl ). De besluitvorming over de begroting vindt op 12 november plaats tijdens de besluitvormende vergadering.

Rioolheffi  ng   € 200,- *

Afvalstoff enheffi  ng   € 228,- *

Onroerendezaakbelasting € 258,- *  (woz-waarde: €283.000)

*  Dit zijn gemiddelde bedragen. Deze bedragen zijn afhankelijk 

van uw persoonlijke situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

bezit van een eigen woning, de waarde van de eigen woning en 

het aantal ledigingen van containers.

Mijn portemonnee

Inkomsten

Dit zijn bijvoorbeeld 
opbrengsten uit:

Dividend
1,3 miljoen

Bijdragen vanuit reserves 
28,5 miljoen

Overige inkomsten
waaronder grondverkopen, 
verhuuropbrengsten, etc 
25,5 miljoen

Lokale heffi  ngen
45,6 miljoen

Andere inkomsten
55,3 miljoen

Van het Rijk
117,8 miljoen

Totaal 218,7 miljoen

- Onroerendezaakbelasting 17,2 miljoen

- Afvalstoff enheffi  ng 8,6 miljoen

- Rioolheffi  ng 8,2 miljoen

- Precariobelasting 5,2 miljoen

- Leges  4,2 miljoen

- Lijkbezorgingsrechten 1,3 miljoen

- Hondenbelasting 0,6 miljoen

- Overig 0,3 miljoen

We werken aan een inclusieve samenleving; iedereen is gelijkwaardig, 

telt mee én kan mee doen. Dit doen we door onze inwoners te 

ondersteunen en versterken. Samen met onze maatschappelijke 

partners richten we onze samenleving zo inclusief mogelijk in. Hierbij 

wordt vooral gekeken naar opvoeden, het hebben en houden van 

werk, fi nanciële redzaamheid en het (langer) zelfstandig thuis wonen.  

Inclusieve samenleving  

We werken aan een gezonde, Hoeksche Waardse economie met 

volop kansen voor iedereen. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat, 

een arbeidsmarkt in balans, een bloeiende vrijetijdseconomie en een 

ongekend innovatieve landbouw typeren niet alleen de Hoeksche 

Waard, maar zijn ook ons visitekaartje.

Economie

Door vergrijzing en ontgroening komen voorzieningen onder druk te 

staan en dreigt er een krappe arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is er een 

grote woningbehoefte. Een gezonde, toekomstbestendige woning-

voorraad is cruciaal voor het behouden en aantrekken van jonge huis-

houdens. Woonwensen en woningbehoefte staan daarom centraal.

Wonen

De Hoeksche Waard behoort tot één van de veiligste gebieden van 

Nederland. Dat maakt onze gemeente aantrekkelijk en dat willen we 

graag zo houden. We hebben niet alleen aandacht voor het bestrijden 

van onveiligheid, maar vooral ook voor het versterken van veiligheid.

Veiligheid

Om de Hoeksche Waard vitaal en economisch gezond te houden is 

het noodzakelijk dat je met de (vracht)auto, fi ets en het openbaar 

vervoer veilig en snel van en naar je bestemming kunt reizen. Niet 

alleen op het eiland zelf, maar ook via de verbindingswegen naar de  

omliggende gebieden. Samen met andere partners werkt gemeente 

Hoeksche Waard daarom hard aan een goede bereikbaarheid.

Mobiliteit

Verduurzamen is nodig én het biedt kansen. Kansen voor samenwerking, 

nieuwe netwerken en voor economische groei. Samen met inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke partijen geven we vorm aan de 

energietransitie, stimuleren we de circulaire economie, versterken 

we de biodiversiteit en passen we ons zoveel mogelijk aan aan de 

klimaatverandering. Samen maken we ruimte voor een duurzame 

toekomst in de Hoeksche Waard.

Duurzaamheid

Een goed cultureel klimaat is interessant voor onder andere jonge 

huishoudens. Kennis over ons gebied en historisch besef zorgt dat we 

betekenis geven aan wat er in het verleden gebeurde en verbanden 

zien met de huidige tijd. Dan moeten we zorgen dat kunst en cultuur 

laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen.

Cultuur

Wat zijn de inkomsten en waar 
komen ze vandaan?

Hoe wordt het geld per 
programma uitgegeven?

Uitgaven



Nachtafsluiting 
Heinenoordtunnel

De tunnelbuizen van de Heinenoordtunnel zijn toe 
aan een onderhoudsbeurt. Om en om worden de 
tunnelbuizen afgesloten. De tunnelbuis richting 
Rotterdam was vorige week afgesloten. 

• 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.

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

07-10-2020 Het bouwen van een nieuwe woning - 

Wintertaling 21 in Numansdorp.

07-10-2020 Het plaatsen van een trap - Havendam 12 

in Oud-Beijerland.

07-10-2020 Het realiseren van een aanbouw aan de 

zijkant - Keizersdijk 133 in Strijen.

08-10-2020 Het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorgevel - Waterviolier 11 in 

’s-Gravendeel.

08-10-2020 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning - Tjasker 15 in 

Puttershoek.

09-10-2020 Het verhogen van de nok op 3 

aaneengesloten woningen - Prins 

Bernhardstraat 23, 25 en 27 in Piershil.

09-10-2020 Het vervangen van 3 vlaggemasten en 

plaatsen van 3 extra vlaggemasten - 

Julianastraat 56-58 in Oud-Beijerland.

10-10-2020 Het bouwen van een dakopbouw op de 

woning - Multatulipad 36 in  

Oud-Beijerland.

10-10-2020 Het plaatsen van een bijgebouw - 

Ambachtsheerenlaan 11a in Numansdorp.

12-10-2020 Het aanleggen van een bewakingssysteem 

- Roerdompsingel 4 in Numansdorp.

12-10-2020 Het kappen van een boom - Mookhoek 96 

in Mookhoek.

12-10-2020 Het plaatsen van zonnepanelen op de 

grond - Schuringsedijk 35 in Numansdorp.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

06-10-2020 Het plaatsen van een  nokverhoging 

en een dakkapel - Hiesveltstraat 9 in 

’s-Gravendeel.

06-10-2020 Het plaatsen van een aanbouw - 

Banckertstraat 1 in Oud-Beijerland.

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

343 in Puttershoek.

07-10-2020 Het verhogen van de nok - Houtmanstraat 

21 in Oud-Beijerland.

07-10-2020 Het realiseren van een in en uitrit - 

Maalderij 2 in Strijen.

08-10-2020 Het bouwen van een woning - 

Ambachtsheerenlaan 9 (bouwnummer 6) 

in Zuid-Beijerland.

08-10-2020 Het vergroten van het bijgebouw - Zinkweg 

344 in Oud-Beijerland.

08-10-2020 Het isoleren van de  buitengevel en 

de vloer - Burg de Zeeuwstraat 48 in 

Numansdorp.

08-10-2020 Het wijzigen van een deel van de 

noord-oostgevel - De Grienden 25 in 

Puttershoek.

08-10-2020 Het plaatsen van een dakkapel - De Heul 27 

in Maasdam.

09-10-2020 Het bouwen van een nieuwe schuur - 

Oosteinde 1b/c in Heinenoord.

12-10-2020 Het bouwen van een woning met berging - 

Paltrokmolen 38 in Numansdorp.

12-10-2020 Het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen 

bij elektrische palen - Buttervliet aan de 

Rijksweg A29 in Numansdorp.

V E R V O L G

Laat je niet zomaar kopiëren! Een veilige Identiteit!

Wilt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen of heeft u net een nieuwe in bezit? Dit kan een paspoort, een 
Nederlands identiteitsbewijs (NIK) of een rijbewijs zijn. Een belangrijk en uniek document voor eigen gebruik. 
Maar wist u dat een kopie van uw identiteitsbewijs gebruikt kan worden bij identiteitsfraude? Fraudeurs gebruiken 
deze identiteitsgegevens om bijvoorbeeld een lening aan te vragen of een telefoonabonnement af te sluiten. 
U ontvangt als gevolg hiervan rekeningen voor zaken die u niet heeft gekocht of afgesloten. Het uitlenen is ook 
strafbaar, zowel voor de uitlener als voor de lener.

Meer informatie
Meer informatie over wanneer u bijvoorbeeld wel een kopie mag afgeven en wanneer niet leest u op  
www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude. Meer informatie over het gebruik van de KopieID-app leest u hieronder.

Gebruik van de app
1 Open de app en tik op ‘Maak een foto’ (blauwe balk)
2  Richt de camera van je telefoon op jouw document. Zorg ervoor dat het paspoort, rijbewijs of 

identiteitskaart binnen de zoeker valt en maak een foto.
3  

scherm te vegen bepaal je de lengte en dikte van de streep. Wil je nauwkeuriger doorstrepen? Zoom 
dan eerst in door twee vingers van elkaar af te bewegen over het scherm.

4 Maak als dat nodig is ook een foto van de achterkant en streep ook daar overbodige gegevens door.
5  Ga verder naar ‘Watermerk toevoegen’ (groene balk) en voer in voor wie de kopie bestemd is en met 

doet als watermerk over de kopie heen te staan. Je ziet het watermerk direct in de foto verschijnen.  
Is het watermerk niet goed leesbaar? Pas dan de kleur aan onderin het scherm.

6  Tik op ‘Gebruik watermerk’ (groene balk). Je kunt de kopie nu versturen, printen of op een veilige 
manier opslaan voor later gebruik. Je kunt de kopie alleen opslaan als je iets hebt doorgestreept.

7  Ga terug naar het hoofdscherm en tik op de groene balk om de eerder opgeslagen kopie te gebruiken.



12-10-2020 Het bouwen van 4 woningen en het 

bouwen van 1 garage bij huisnummer 

1 - Adrianus van Vugtstraat 1, 3, 7 en 9  in 

Strijensas.

12-10-2020 Het graven van een erfscheidingssloot - 

Torensteepoldersekade 1 in Numansdorp.

13-10-2020 Het vervangen van het keukenraam en het 

aanpassen van de gevel - Schoolstraat 5 in 

Puttershoek.

13-10-2020 Het bouwen van een woning - Appelgaard 

30  in Nieuw-Beijerland.

13-10-2020 Het plaatsen van een hardhouten 

beschoeiing - Paltrokmolen 2a in 

Numansdorp.

13-10-2020 Het realiseren van een in- en uitrit - 

Beatrixstraat 2 in Klaaswaal.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

06-10-2020 Evenementenvergunning voor 1 Mile in 

Line op zaterdag 17 oktober van 17.00 tot 

18.00 uur aan de West-Biesakkersweg in 

Numansdorp.

08-10-2020 Evenementenvergunning voor Heinenoord 

Lichtjesparade op zaterdag 24 oktober van 

19.00 tot 21.30 uur. De parade begint aan 

de Boonsweg 26 in Heinenoord en eindigt 

met  een vuurwerkshow aan de Tienvoet 1 

in Heinenoord. 

08-10-2020 Standplaatsvergunning verkoop 

oliebollen op 28, 29, 30 en 31 december 

van 08.00 tot 18.00 uur op ’t Weegje in 

’s-Gravendeel.

09-10-2020 Standplaatsvergunning verkoop oliebollen 

en appelbeignets van 07.00 tot 18.00 uur 

aan de Kerkstraat 37 in ’s-Gravendeel. Op 

de volgende dagen:

Zaterdag 10 oktober 

Zaterdag 17 oktober 

Zaterdag 24 oktober 

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 28 november 

Vrijdag 4 en zaterdag 5 december 

Vrijdag 11 en zaterdag 12 december 

Vrijdag 18 en zaterdag 19 december 

Maandag 21 t/m donderdag 24 december 

Maandag 28 t/m donderdag 31 december 

12-10-2020 Collecte TourforLife namens Stichting 

Erasmus MC Foundation van maandag 

4 januari t/m zaterdag 9 januari 2021 in 

de dorpen Heinenoord, Goidschalxoord, 

Westmaas, Mijnsheerenland en 

Puttershoek.

12-10-2020 Collecte TourforLife namens Stichting 

Erasmus MC Foundation van maandag 25 

januari t/m zaterdag 30 januari 2021 in de 

dorpen Goudswaard, Piershil, Nieuw-

Beijerland, Klaaswaal en Nieuwendijk.

12-10-2020 Collecte TourforLife namens Stichting 

Erasmus MC Foundation van maandag 15 

februari t/m zaterdag 20 februari 2021 in 

de dorpen Zuid-Beijerland, Numansdorp, 

Strijen, ’s-Gravendeel, Mookhoek, 

Zuidzijde en Zwartsluisje.

14-10-2020 Collecte TourforLife namens Stichting 

Erasmus MC Foundation van maandag 14 

december t/m 19 december 2020 in  

Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen

Datum 

 verlenging

Zakelijke inhoud

12-10-2020 Het bouwen van een opslaghal - Reedijk 7h 

in Heinenoord. De beslistermijn wordt met 

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

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 30-11-2020.

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

07-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Buizerdstraat 

23 in Strijen.

07-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Eikenlaan 14 

in Numansdorp.

07-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Paulus 

Pottersingel 1 in Oud-Beijerland.

08-10-2020 Het slopen van de woning en 

het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Schouteneinde 64 in Puttershoek.

08-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen (saneren 

van extra aangetroffen asbesthoudende 

toepassing ) - Schouteneinde 64 in 

Puttershoek.

09-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Kalesland 13 

en 52 in Heinenoord.

10-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Buitendijk 4 

in Zuid-Beijerland.

Overzicht collecte(s) 
komende periode

Datum collecte Zakelijke inhoud

19-10 t/m  

24-10-2020

Reuma Nederland, De Hart stichting, 

Rode Kruis en het Longfonds eenmalige 

gezamenlijke inhaalcollecte in alle dorpen 

van gemeente Hoeksche Waard.

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de 

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

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

• De 2 meest oostelijke parkeervakken van de 
parkeerplaatsen gelegen aan de zuidzijde van 
Ghentstraat 3 in Oud-Beijerland;

• de 2 meest zuidelijke parkeervakken van de 
parkeerplaats gelegen aan de westzijde van 
’s Gravenweg 33 in Nieuw-Beijerland;

• de 2 twee parkeervakken van de parkeerplaats 
gelegen ten noordwesten van Arie van Drielstraat 
42 in Puttershoek.

Dit wordt gerealiseerd door middel van het 
plaatsen van het bord E08 van het RVV (Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) voorzien 
van het onderbord met de tekst ‘Uitsluitend voor 
elektrische  voertuigen tijdens het opladen’. Als daar 
later behoefte aan is kan de tweede parkeerplaats 
worden gerealiseerd voor het uitsluitend opladen van 
elektrische voertuigen.

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.

Wijzigingsplan ‘Landelijk 
gebied 2013-wijzigingsplan 
Oud Cromstrijensedijk 73 
OZ Klaaswaal’ vastgesteld

Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft op dinsdag 6 oktober het wijzigingsplan 
‘Landelijk gebied 2013-wijzigingsplan Oud 
Cromstrijensedijk 73 OZ Klaaswaal’ vastgesteld:

Inhoud en doel van het wijzigingsplan 
Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het 
perceel aan de Oud Cromstrijensedijk OZ 73 in 
Klaaswaal. Op het perceel was een agrarisch bedrijf 
gevestigd met de daarbij behorende agrarische 
bedrijfsbebouwing in de vorm van een  boerderij 
met agrarische bedrijfswoning. Het perceel heeft 
in het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk 
gebied 2013’ de bestemming Agrarisch. In het 
bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen om de bestemming op het perceel 
te wijzigen voor de vestiging van een kleinschalig 
loon- en aannemingsbedrijf op grond van de 
wijzigingsbevoegdheid, zoals opgenomen in artikel 
3.6.8 van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 
2013’. Het ontwerp-wijzigingsplan lag van zaterdag 30 

Vervolg



mei tot en met vrijdag 10 juli ter inzage. Tijdens deze 
periode konden zienswijzen worden ingediend. Wij 
ontvingen geen zienswijzen. 

Ter inzage 
Het wijzigingsbesluit, het wijzigingsplan en alle 
bijlagen bekijkt u vanaf zaterdag 17 oktober via de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl  
(NL.IMRO.1963.WPOCdijkOZ73KLW20-VG01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186.

Beroep indienen 
Tegen het besluit van het college om het 
wijzigingsplan vast te stellen staat rechtstreeks beroep 
open bij de Raad van State. De beroepstermijn loopt 
vanaf zaterdag 17 oktober tot en met vrijdag 27 
november. Een beroepschrift kan gedurende deze 
termijn van 6 weken worden ingediend door een 
belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit in te dienen.

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 wijzigingsplan via 
een voorlopige voorziening 
Het wijzigingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen 
dat het wijzigingsplan 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 wijzigingsplan opgeschort totdat op 
het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen? 
Heeft u vragen over het wijzigingsplan? Neem dan 
contact op met Sabine Voskamp via telefoonnummer 
088 - 647 1475 of via e-mail  
sabine.voskamp@gemeentehw.nl. 

Vastgesteld bestemmings-
plan ‘Vierwiekenplein,  
Oud-Beijerland’ ter inzage
De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft 
op dinsdag 22 september het bestemmingsplan 
‘Vierwiekenplein, Oud-Beijerland’ ongewijzigd 
vastgesteld  
(NL.IMRO.1963.BPVierwiekplnOB20-VG01).

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de 
voormalige Rabobank-locatie aan het Vierwiekenplein 
in Oud-Beijerland. De bestaande bebouwing wordt 
gesloopt en vervangen door minimaal 30 tot maximaal 
38 nieuwbouw appartementen voor de vrije huursector. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
en alle bijlagen liggen met ingang van zaterdag 
17 oktober tot en met vrijdag 27 november ter 
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPVierwiekplnOB20-VG01)

Wilt u het bestemmingsplan op een servicepunt 
wilt inzien? Maak dan een afspraak met het team 
Omgeving via telefoonnummer 14 086.

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 17 oktober tot en met 
vrijdag 27 november worden ingediend door een 
belanghebbende die:
• aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat 

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

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 projectleider Marjolein Luyten 
via telefoonnummer 088 – 647 15 87 of via e-mail 
marjolein.luyten@gemeentehw.nl.

Bekendmaking  
Wet milieubeheer
• Op woensdag 9 september is een melding 

ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer’. Het gaat over het oprichten van een 
inrichten van bedrijfswagens gelegen J. van der 
Heydenstraat 9 in Numansdorp. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-20-378931;

• Op woensdag 30 september is melding ontvangen 
door Sando Puinrecycling ingevolge artikel 4.1 
van het ‘Besluit mobiel bouw- en sloopafval’ voor 
het plaatsen van een mobiele puinbreker aan de 
Middelsluissedijk Westzijde 28 in Numansdorp. De 
werkzaamheden vinden maximaal 1 werkdag plaats, 
van 07.00 tot 19.00 uur, in de periode van maandag 
19 oktober 2020 tot en met maandag 18 januari 
2021. 

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.

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


