I N F O R M AT I E
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

Pleegkracht!-ochtend
Hoeksche Waard
Tijdens de week van de Pleegzorg organiseren
gemeente Hoeksche Waard en SafeWings de Pleegkracht!-ochtend. Bent u pleegouder en woont u in de
Hoeksche Waard? Schrijf u dan in voor dit evenement.
Vanwege de coronamaatregelen organiseren we
dit keer een interactieve online bijeenkomst via
het programma Zoom. Het wordt een ochtend vol
ontmoeting en verbinding. Kom in contact met
andere pleegouders in de Hoeksche Waard, ontmoet
wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Jeugd
& Jeugdzorg) en stel haar uw vragen. We doen een
uitdagende test en delen onze verhalen en ervaringen
met elkaar.

De Verhuisregeling Samen nemen wij de stap
U bent 70 jaar of ouder en wilt ook de komende jaren
nog graag zelfstandig in een sociale huurwoning
blijven wonen. Dan kan het op een gegeven moment
fijn zijn om gelijkvloers te wonen. En met sanitair in de
woning die het u gemakkelijk maakt zoals een douche
in plaats van een bad en een verhoogd toilet. Zodat
u ook in de toekomst fijn en zorgeloos kunt wonen.
Het is verstandig daar al op tijd over na te denken en
misschien zelfs nu al naar een woning te verhuizen die
ook later bij u past.

Een andere woning: wij helpen u een
handje
Het vinden van een andere woning en een verhuizing
is vaak een heel proces. Er moet veel geregeld
worden en er komen vaak extra kosten bij kijken.
Om u hierbij te helpen, ontwikkelden HW Wonen,
Welzijn HW, gemeente Hoeksche Waard, Stichting
Present Hoeksche Waard en Verhuis mijn Thuis de
Verhuisregeling. De Verhuisregeling biedt advies
bij het zoeken van een andere woning, praktische
ondersteuning bij de verhuizing, zoals extra handjes
tijdens de verhuizing en administratieve hulp.
Daarnaast blijft uw huidige netto huurprijs behouden,
wanneer deze lager ligt dan de huurprijs van de
nieuwe woning, en komt u mogelijk in aanmerking
voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Wilt u weten of u in aanmerking komt en
bent u benieuwd naar de voorwaarden?
Kijk dan op www.hwwonen.nl/verhuisregeling of neem
contact op met de verhuisadviseur van HW Wonen via
(0186) 899 899.

contact met een volwassen zoon met autisme vertelt
een moedige moeder in de rubriek Mantelzorg. In de
rubriek Bijzonder deelt een niet alledaagse dame van
88 haar interesse voor auto’s en Formule 1 en mocht u
zoeken naar de puzzel, deze is gestopt. De redactie wil
meneer Willemsen, die zich 10 jaar lang hiervoor met
veel enthousiasme heeft ingezet, nogmaals bedanken!
Op de achterkant van Wegwijs vindt u interessante en
leuke weetjes.

Werkzaamheden aan de
Fortlaan Numansdorp
gestart
Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats
aan de Fortlaan in Numansdorp. De Fortlaan wordt
éénrichting voor gemotoriseerd verkeer en bussen
in de richting noord-zuid. Fietsers en wandelaars
kunnen wel in beide richtingen van de Fortlaan gebruik
maken. Er komt daarom een apart wandel- en fietspad
naast de weg en het deel tussen de Molendijk en de
Rietheuvel krijgt nieuw asfalt.

Fortlaan half november open
Als alles volgens planning verloopt beginnen de
asfalteringswerkzaamheden begin november. De week
daarna vinden er afrondende werkzaamheden plaats
zoals het aanbrengen van de markering. De Fortlaan
kan dan half november open.

Openbaar vervoer
Met Connexxion bespreken wij wanneer de bus door
de Fortlaan kan gaan rijden. Meer informatie over
wanneer Connexxion gaat rijden door de Fortlaan en
de nieuwe route volgt later.

Werkzaamheden
Rijksstraatweg in
Numansdorp

Aanmelden
De Pleegkracht!-ochtend vindt plaats op woensdag
4 november van 10.00 – 12.00 uur. Aanmelden kan via
de website van SafeWings:
www.safewings.nl/pleegkracht-ochtend.
Bij het inschrijven vragen we u of u alleen of met z’n
tweeën meedoet aan de sessie. En we vragen of u uw
adresgegevens wilt opgeven zodat we na afloop een
kleine attentie kunnen sturen.
Om mee te doen met de Pleegkracht!-ochtend heeft
u een computer of laptop nodig met een webcam,
microfoon, geluid en een goede internetverbinding. U
kunt ook meedoen via tablet of smartphone maar dat
werkt net wat minder goed.
U hoeft niet per se het programma Zoom Client for
Meetings te installeren. U kunt ook meedoen via een
webbrowser.

20 maart
2020

Er komt een verkeer remmende maatregel
en een veilige fietsoversteek

70plus? Houd uw brievenbus
volgende week in de gaten
Dan valt het najaarsnummer van het seniorenmagazine
‘Wegwijs’ op de deurmat van alle 70-plussers in de
Hoeksche Waard.
In deze Wegwijs neemt de columnist u mee naar
vroeger tijden waarin de postbezorger in de
buitengebieden van de Hoeksche Waard de AOW
aan huis uitbetaalde, leest u wat de overeenkomst
is tussen een kunstenares en een kip en vertelt een
weduwe openhartig over haar zoektocht naar een
maatje. In de rubriek Wonen vindt u informatie en tips
over wonen voor senioren in de Hoeksche Waard en in
de Gemeenterubriek maakt u kennis met de Compaan,
een tablet voor mensen die niets van computers
weten. We informeren u over de Keuzehulp, als
stof tot nadenken en de adviesraad Sociaal Domein
stelt zich aan u voor. Wat corona betekent voor het

De werkzaamheden starten maandag 2 november en
duren tot vrijdag 6 november. De rijbaan is tijdens de
werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer.
Fietsers hebben doorgang net als de hulpdiensten
als deze moeten uitrukken. Een omleiding wordt
ingesteld over de Wethouder vd Veldenweg.

Aannemingsbedrijf Van der Steen verzorgt
deze werkzaamheden
De toezichthouder namens de gemeente is Raymond
Kelder. Als u vragen heeft neemt u dan contact met
hem op. Wij proberen de overlast tot een minimum te
beperken en vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons
elke werkdag bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur
via telefoonnummer 14 0186 of 088 - 647 36 47.
Of via info@gemeentehw.nl onder vermelding van
Z/20/074414. Wij helpen u graag!

Puttershoek - Tijdelijke
afsluiting Zijdewinde
Van maandag 26 oktober 07.00 uur tot en met
vrijdag 30 oktober 16.00 uur is de Zijdewinde tijdelijk
afgesloten in verband met werkzaamheden van
firma Baas BV. De werkzaamheden betreffen het
boren van Puttershoek naar Zwijndrecht. Er vindt een
kleinschalige omleiding plaats via het Schouteneinde.

14-10-2020

Het bouwen van een woning - aan de Kreek
Fase 6 kavel 33 in Nieuw-Beijerland.

14-10-2020

15-10-2020

Het plaatsen van een deurkozijn in de
draagmuur - Molendijk 7 in ’s-Gravendeel.

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Het realiseren van een overkapping - Arie

19-10-2020

Drank- en horecawetvergunning voor het
Kookatelier op het adres Boterhof 1 in

Jongekrijgstraat 5 in Heinenoord.

Oud- Beijerland.
15-10-2020

Het tijdelijk (voor 1 jaar) plaatsen van een
portocabin aan de voorzijde van het pand -

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

Verleende DHW
vergunningen

Kerkstraat 26 in Klaaswaal.
16-10-2020

16-10-2020

Beslistermijn verlengen

Het bouwen van een vrijstaande woning -

Datum verlen-

Raadhuispark kavel 57 in Mijnsheerenland.

ging

Het kappen van een boom - Parallelweg 26

16-10-2020

Plaats gevonden

registratienummer
tasje - 20309101

Oud-Beijerland – Laningpark

oorbellen - 20310409

Oud-Beijerland – Beijerse Hof

fiets (m.t.b.) - 20310464

Oud-Beijerland – Asterstraat

damesfiets (e-bike) -

Oud-Beijerland – Wielsingel

(Nabij Polderdijk 18(A) in Maasdam). De
16-10-2020

roeibootje - 20311230

Het uitbreiden van de school - Wilgenlaan

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd

15 in Puttershoek.

volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De
nieuwe beslisdatum wordt daardoor

19-10-2020

Het bouwen van een garage naast de

27-11-2020.

woning - Marijkelaan 7 in Zuid-Beijerland.
19-10-2020
19-10-2020

Het uitbreiden van de bestaande loods

Het plaatsen van een nokverhoging -

- Kreupeleweg 47 in Klaaswaal. De

Esdoornstraat 24 in Oud-Beijerland.

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De

19-10-2020

20310608

Het plaatsen van twee ‘Bosman’
molens - sectie E nr.182 in Westmaas

in Maasdam.
Voorwerp met

Zakelijke inhoud

Het plaatsen van nieuwe kozijnen -

nieuwe beslisdatum wordt daardoor

Frisostraat 9 in ’s-Gravendeel.

05-12-2020.

Heinenoord –
Goidschalxoordsedijk

19-10-2020

Het splitsen van een winkel en een
bovenwoning - Oostdijk 25 in

herenfiets - 20312640

Oud-Beijerland – Randweg

damesfiets - 20312649

Oud-Beijerland – Ferdinand

Oud-Beijerland.
19-10-2020

Kuipersveer 15a in Heinenoord.

Bolstraat
herenfiets - 20312710

Oud-Beijerland – Vierwiekenplein

bril - 20313877

’s-Gravendeel – Weegje

fiets (m.t.b.) - 20313689

Klaaswaal – Havenweg

herenfiets - 20313665

Oud-Beijerland – Oostdijk

armband - 20314155

Maasdam – Sportlaan

pasjeshouder - 20315740

Heinenoord – Rabobank

damesfiets - 20316384

Strijen – Keizersdijk

herenfiets - 20316392

Oud-Beijerland – Sportlaan

geldbedrag - 20316396

Oud-Beijerland – Poortwijk

geldbedrag - 20316585

Oud-Beijerland – Langeweg

Het uitbreiden van het woonhuis -

19-10-2020

Wijzigen gebruik grond - Suze
Groenewegstraat 5 in Strijensas.

20-10-2020

Het maken van een doorgang tussen de hal
en de garage/berging - Hilsondusstraat 46
in Strijen.

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

14-10-2020

Het veranderen van de voorgevel Putter 13 in Numansdorp.

15-10-2020

als woning gebruiken - Breestraat 17 en 17

Het kappen van een boom -

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

Noord Kavelsedijk 4 in Strijen.
16-10-2020

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

14-10-2020

Het verwijderen en afvoeren van

Het aanleggen van een in- en uitrit Houtmanstraat 32 in Oud-Beijerland.

Awb Bekendmakingen

Bezwaar maken

A in Westmaas.
16-10-2020

Bekendmakingen

Samenvoegen tot 1 pand en gehele pand

Besluiten

asbesthoudende materialen - van
16-10-2020

Het vergroten van de woning aan de

Gaesbeekstraat 16 in Goudswaard.

voorzijde - Constantijnstraat 50 in

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

’s-Gravendeel.

16-10-2020

Het (gedeeltelijk) slopen van het
hoofdgebouw - Wilgenlaan 15 in

19-10-2020

Het maken van een vaste trap -

Puttershoek.

Muzieklaan 85 in Oud-Beijerland.
16-10-2020
19-10-2020

Het verwijderen en afvoeren van

Het maken van een trapgat uitsparing in de

asbesthoudende materialen - Gruttostraat

zoldervloer - Rietwaard 18 in Heinenoord.

310 in Strijen.

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

19-10-2020

Exploitatievergunning voor het Kookatelier

19-10-2020

Sloopmelding Dorpsgaard 14 te
Nieuw-Beijerland - Dorpsgaard 14 in
Nieuw-Beijerland.

op het adres Boterhof 1 in Oud-Beijerland.
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

14-10-2020

Het aanleggen van een uitrit - Beatrixstraat
28 in Piershil.

Vervolg

V E R V O L G
Overzicht collecte(s)
komende periode
Datum collecte

Zakelijke inhoud

26-10 t/m 31-

Diabetes Fonds alle dorpen in de

10-2020

Hoeksche Waard.

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de
website van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl.

Uitschrijving personen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

01-10-2020

T.T. van Prooyen (Mijnsheerenland)

02-10-2020

A. Romanowski (Klaaswaal)

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u
binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.
Dit doet u door een brief te sturen aan: Het college
van B&W, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de
volgende gegevens vermelden:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht;
• de reden van bezwaar;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens
uw telefoonnummer en e-mailadres. Aan het
behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten
verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het besluit
niet uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk geen
schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al
geldt. Wilt u het besluit vanwege de spoedeisendheid
laten uitstellen, dan kunt u een zogenaamde
‘voorlopige voorziening’ vragen. Het verzoek om
voorlopige voorziening stuurt u naar:
De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Een voorlopige voorziening kan alleen
worden gevraagd als er ook bezwaar is ingediend.
Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige
voorziening brengt de rechtbank kosten (griffierecht)
in rekening.

Realiseren gehandicapten
parkeerplaats
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het volgende besloten:
• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken ter hoogte van Gravinnelaan 144 in
Oud-Beijerland;
• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken tegenover Koningin Julianastraat 25 in
Piershil;

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.

Vastgestelde verordeningen
en kiesregelement
Het college van B&W van de gemeente Hoeksche
Waard heeft op 31 augustus 2020 en op 1 september
2020 onderstaande verordening en kiesreglement
vastgesteld, op 13 oktober 2020 heeft de Raad
onderstaand beleid en verordening begraafplaatsen
vastgesteld.
• 1e herziening Algemene plaatselijke verordening
gemeente Hoeksche Waard 2020 met wijziging
Bomenverordening (31-08-2020);
• Kiesreglement Draagvlakmeting BIZ 2021-2025
(01-09-2020);
• Begraafplaatsenbeleid gemeente Hoeksche
Waard 2021-2040 en verordening begraafplaatsen
gemeente Hoeksche Waard 2021;
Bovengenoemde verordeningen en kiesreglement zijn
te raadplegen via de website www.gemeentehw.nl.
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Marktverordening
vastgesteld
De Raad van de gemeente Hoeksche Waard heeft
op 13 oktober 2020 onderstaande verordening
vastgesteld.
• Marktverordening gemeente Hoeksche Waard 2020;
Bovengenoemde verordening is te raadplegen via de
website www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Ontwerpbestemmingsplan
en ontwerpbesluit
hogere waarden ‘OudCromstrijensedijk WZ naast
75 Klaaswaal’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
en het ontwerpbesluit hogere waarden ‘OudCromstrijensedijk WZ naast 75 Klaaswaal’ met
bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere
waarden Wet geluidhinder ter inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het perceel Oud-Cromstrijensedijk WZ naast 75 in
Klaaswaal heeft nu de bestemming ‘Tuin’. De eigenaar
wil op het perceel, in het bestaande dijklint, een
woning realiseren. Om dit plan mogelijk te maken
moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.
Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen en het
ontwerpbesluit hogere waarden liggen met ingang
van 24 oktober 2020 tot en met 4 december 2020
ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPOCdWZ77KLW20-ON01).
Wanneer u de stukken in het gemeentehuis of een
servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak maken

met Krista Lorsheijd of een andere medewerker van
het team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer
14 0186 of per e-mail, krista.lorsheijd@gemeentehw.nl.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het
ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit
hogere waarden ter inzage liggen.
Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit
hogere kunt u indienen bij:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit
hogere waarden Oud-Cromstrijensedijk WZ naast 75
Klaaswaal’

Vragen?
Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan
kunt u terecht bij Krista Lorsheijd, of een van onze
medewerkers van het team Omgeving, via 14 0186 of
via e-mail, krista.lorsheijd@gemeentehw.nl.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Burg. de Zeeuwstraat
(ong. tegenover 68) in
Numansdorp’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Burg. de Zeeuwstraat (ong. tegenover 68) in
Numansdorp’ met bijbehorende stukken ter inzage
wordt gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Op het perceel Burg. de Zeeuwstraat ongenummerd
tegenover 68 in Numansdorp wordt een bouwvlak
toegevoegd, zodat een woning gebouwd kan worden.
Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen liggen
met ingang van 24 oktober tot en met 4 december
2020 ter inzage. U kunt de stukken bekijken via de
volgende website: www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPBZeeuwstrNMD20-ON01).
Wanneer u de stukken in het gemeentehuis of een
servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak maken met
het team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer
140186.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.
Schriftelijke zienswijzen tegen het
ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan:
Raad van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze
ontwerpbestemmingsplan ‘Burg. de Zeeuwstraat (ong.
tegenover 68) in Numansdorp’’

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij Éowyn van Miltenburg
via telefoonnummer 088 – 647 37 77of via e-mail
eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl.

Vastgesteld bestemmings
plan ‘Agrarische bouwstede
Buitendijk, Zuid-Beijerland’
ter inzage
De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft op
13 oktober 2020 het bestemmingsplan ‘Agrarische
bouwstede Buitendijk, Zuid-Beijerland’ ongewijzigd
vastgesteld.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Aanleiding voor dit bestemmingsplan vormt de
verplaatsing van het agrarisch bedrijf van het perceel
Koninginneweg 13 naar de Buitendijk in ZuidBeijerland. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van
4 juli tot en met 14 augustus 2020 ter inzage gelegen.
Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Ter inzage beroepstermijn
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan
en alle bijlagen liggen van 24 oktober tot en met
4 december 2020 ter inzage. U kunt de stukken
bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de
IMRO-code NL.IMRO.1963.BPBuitendijkZB20-VG01).

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 tijdens de beroepstermijn 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?
Wilt u het bestemmingsplan liever op een andere wijze
inzien of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen
met Misja Maes van team Omgeving, bereikbaar via
telefoonnummer 14 0186.

Vastgesteld bestemmings
plan ‘Nieuwbouw woning,
Julianastraat/Prins
Bernhardstraat,
Oud-Beijerland’ ter inzage
De gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard
heeft op 15 oktober 2020 het bestemmingsplan
‘Nieuwbouw woning, Julianastraat/Prins

Bernhardstraat, Oud-Beijerland’ ongewijzigd
vastgesteld (NL.IMRO.1963.BPBERNHSTROB20-VG01).

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de
bouw van één nieuwbouwwoning op het onbebouwde
perceel achter de Oost-Voorstraat, Steenenstraat en
Prins Bernhardstraat. Het plangebied is gelegen achter
de Julianastraat 56, Oud-Beijerland.

Z/20/072698 voor een omgevingsvergunning
op locatie Zinkweg 95 in Oud-Beijerland. In het
ontwerpbesluit wordt de vergunning verleend. Het
besluit betreft:
• het handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (artikel 2.1.1.c Wabo);
• het oprichten, veranderen of in werking hebben
van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of
mijnbouwwerk (artikel 2.1.1.e Wabo).

Ter inzage

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en
alle bijlagen liggen met ingang van 24 oktober tot en
met 4 december 2020 ter inzage. U kunt de stukken
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
(onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPBERNHSTROB20-VG01)

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn op
verzoek in te zien. U kunt hiervoor een e-mail sturen
aan: Rien.butijn@gemeentehw.nl . De inzageperiode is
6 weken en start op maandag 26 oktober 2020.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan

Wanneer u het bestemmingsplan in het gemeentehuis
of een servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak
maken met team Omgeving, bereikbaar 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 24 oktober tot en met 4 december
2020 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?
Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u
terecht bij Sabine Voskamp via telefoonnummer
088 – 647 14 75 of via e-mail
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Kennisgeving ontwerp
besluit op aanvraag
omgevingsvergunning voor
het wijzigen van het gebruik
t.b.v. vuurwerkopslag op het
adres Zinkweg 95 in
Oud-Beijerland
Gemeente Hoeksche Waard heeft het ontwerpbesluit
genomen op de aanvraag met zaaknummer

Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u mondeling of
schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit
naar voren brengen. Vermeld daarbij het hierboven
genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten
aan het college van B&W van de gemeente Hoeksche
Waard, postbus 2003, 3260 EA in Oud-Beijerland.
Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente
een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het
definitieve besluit zullen wij u nader informeren over
de vervolgprocedure. Voor meer informatie neemt
u contact op via e-mail info@gemeentehw.nl of via
telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47.

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij, een omgevingsvergunning
verlenen aan KUIPERS zand en grond B.V. in het kader
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
De aanvraag betreft de inrichting gelegen aan Simon
Stevinstraat 12-14, 3291CA te Strijen. Het betreft een
oprichtingsvergunning voor een aannemingsbedrijf
met handel in zand en grind dat uitbreidt met het
exploiteren van een grondbank.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken
liggen van 2 november 2020 tot en met 15 december
2020 ter inzage. Wanneer u de beschikking in een
gemeentehuis of servicepunt wilt inzien, adviseren
wij u vooraf een afspraak te maken met een
medewerker van het team Omgeving, bereikbaar via
telefoonnummer 14 0186.

Beroep instellen
De bekendmaking van deze beschikking gebeurt
door publicatie in deze rubriek. Ook moet de
beschikking ter inzage worden gelegd. Een dag
nadat de beschikking ter inzage is gelegd, start de
beroepstermijn van zes weken. In die periode kunnen
zowel u als belanghebbenden beroep aantekenen
tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet
in tweevoud ingediend worden bij Rechtbank
Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam). De dag nadat de beroepstermijn
is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het
indienen van een beroepschrift stelt de werking van de
beschikking niet uit.
Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde
rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/
Digitaal-procederen. Daarvoor is een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de
genoemde website staan de precieze voorwaarden
vermeld.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de termijn
voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.
Het indienen van een beroepschrift houdt de werking

Vervolg

V E R V O L G
van het besluit niet tegen. Heeft men er spoedeisend
belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan
kan een belanghebbende, die een beroepschrift heeft
ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige
voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de
behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan
griffierecht geheven.
Men kan digitaal een verzoek om voorlopige
voorziening instellen bij genoemde rechtbank
via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaalprocederen. Daarvoor heeft u een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de

genoemde website staan de precieze voorwaarden
vermeld.

Bekendmaking
Wet milieubeheer
• Op vrijdag 9 oktober is een melding ontvangen door
Van der Heijden Nistelrode B.V. ingevolge artikel 4.1
van het ‘Besluit mobiel bouw- en sloopafval’ voor
het plaatsen van een mobiele puinbreker aan Het
Weegje te Puttershoek. De werkzaamheden vinden
plaats in de periode van 30 oktober 2020 tot en met
29 januari 2021, gedurende max. 8 werkdagen van
07.00 uur tot 19.00 uur.

• Op vrijdag 9 oktober is een melding ontvangen
door Van der Heijden Nistelrode B.V. ingevolge
artikel 4.1 van het ‘Besluit mobiel bouw- en
sloopafval’ voor het plaatsen van een mobiele
puinbreker aan de Weverseinde 343 te Puttershoek.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van
2 januari 2021 tot en met 1 april 2021, gedurende
max. 8 werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Meer informatie?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid via het telefoonnummer 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter heeft.

Nieuws uit de gemeenteraad
Wilt u (in)spreken?
De raad luistert
Op dinsdagavond 27 oktober vanaf 19.30 uur heeft de
raad zijn maandelijkse ‘beeldvormende vergadering’.
Tijdens deze bijeenkomst is niet de raad aan het
woord, maar inwoners, instellingen of bedrijven
die graag het woord tot de raad willen richten over
een bepaald thema. De raad luistert en kan vragen
stellen. Op deze manier helpt u de gemeenteraad zich
een goed beeld te vormen van zaken die spelen in
gemeente Hoeksche Waard.
Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje
‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomst live online volgen?
Lees dan verder onder het kopje ‘Uitzending volgen’.
U kunt inspreken op de volgende onderwerpen: de
Begroting 2021, de Winkeltijdenverordening 2021,
Oprichting Stichting Samenwerking Onderwijs
en Bedrijfsleven HW, twee regelingen wegens de
Wet Arhi, een bestemmingsplan en de Zienswijzen
Jeugdhulp.

Begroting 2021
Ieder jaar stelt gemeente Hoeksche Waard een
begroting op. Daarin staat wat er bij de gemeente aan
geld binnenkomt en waar het aan wordt uitgegeven.
Deze begroting moet altijd door de gemeenteraad
worden vastgesteld. Op 7 juli 2020 heeft de raad

de Perspectiefnota vastgesteld. Daarin staan de
hoofdlijnen en richting voor de begroting 2021. Na
de beeldvorming op 27 oktober , heeft de raad op 5
november zijn oordeelsvormende vergadering over de
begroting, op 12 november besluit de gemeenteraad
over de begroting in de besluitvormende
raadvergadering.

Winkeltijdenverordening
Het college stelt de raad de Winkeltijdenverordening
2021 voor. Wat betreft de koopzondagen wil
het college het huidige gedifferentieerde beleid
handhaven. In de gebieden van de voormalige
gemeenten Cromstrijen, Korendijk en Strijen betekent
dit dat geen koopzondagen worden vastgesteld
en in de gebieden van de voormalige gemeenten
Binnenmaas en Oud-Beijerland handhaving
van het bestaande beleid. De voorgestelde
Winkeltijdenverordening 2021 is gebaseerd op het
Hoofdlijnenakkoord dat door het college op 8 januari
2019 is gesloten.

Uitzending volgen
U kunt de beeldvormende vergaderingen volgen via
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Rechtstreekse
uitzendingen & Geluidsverslagen of via
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.
De stukken voor deze bijeenkomst vindt u op
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Agenda’s en
vergaderstukken / 27 oktober.

Contactgegevens en openingstijden
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

Inspreken
Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te
vormen over de onderwerpen kunt u gebruik maken
van het inspreekrecht. U kunt ook inspreken over
niet-geagendeerde onderwerpen. Op de volgende 3
manieren kunt u uw stem laten horen:
1. Uw inspraakreactie uiterlijk dinsdag 27 oktober
om 12.00 uur mailen naar griffie@gemeentehw.nl.
Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp waarop
u inspreekt;
2. Op de vergaderavond om 19.30 uur naar het
gemeentehuis in Oud-Beijerland te komen. U kunt
uw inspraakreactie digitaal inspreken in het bijzijn
van de voorzitter van de vergadering. Kiest u voor
deze inspraak? Geef dit dan uiterlijk dinsdag 27
oktober 12.00 uur door via het e-mailadres
griffie@gemeentehw.nl;
3. Thuis uw inspraakreactie rechtstreeks inspreken
via deelname in de Microsoft Teams vergadering.
U moet thuis wel de beschikking hebben over
een iPad, laptop of desktop met camera- en
geluidverbinding. Ook moet u Microsoft Teams
downloaden. Kiest u voor deze optie? Neem dan
uiterlijk maandag 26 oktober 12.00 uur contact
op met de griffie via griffie@gemeentehw.nl. Dan
wordt de noodzakelijke verbinding afgestemd.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met de griffie
van de gemeenteraad via telefoonnummer
088 - 647 18 74.

