
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

Campagne  
Aandacht voor elkaar
Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze 
vrije tijd en het contact met familie en vrienden. En we 
moeten volhouden, want het einde is nog niet in zicht. 
Daar hebben we elkaar hard bij nodig. We willen de tijd 
nemen om nog meer aandacht voor elkaar te hebben 
en stil te staan bij elkaars verdriet, teleurstelling en 
onzekerheid. Daarom startte op dinsdag 6 oktober de 
campagne Aandacht voor elkaar. 

Doe ook mee
Op de website www.aandachtvoorelkaar.nl staan 
alle bijzondere activiteiten en ideeën bij elkaar. Kijk 
hoe u mee kunt doen en hoe u een activiteit kunt 
aanmelden.

Aanvullingen  
derde steunpakket
De opleving van het coronavirus en de huidige 
maatregelen hebben flinke gevolgen voor de 
economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar 
voor ondernemers die door de recente maatregelen 
een onevenredig harde klap hebben gekregen. 
Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op 
aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen 
meer sectoren - waaronder de transportsector 
- in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste 
Lasten (TVL). Daarnaast schiet het kabinet de 
evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel 
van de jaaromzet in de zomermaanden verdient.

Het derde steunpakket
Het derde steunpakket - dat in is gegaan per 
donderdag 1 oktober - is al zo ontworpen dat het 
gebruik ervan meebeweegt met omzetverlies. Kort 
gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Het 
verschil tussen wel en geen strenge maatregelen kan 
oplopen tot vele miljarden aan extra overheidssteun. 
Ook biedt het pakket ruimte aan mensen en bedrijven 
om zich aan te passen aan een nieuwe situatie en is het 
waar nodig een steun in de rug. De steunmaatregelen 
die het kabinet op dinsdag 27 oktober heeft 
aangekondigd, zijn een aanvulling op dat derde 
steunpakket. Bepaalde sectoren, zoals de horeca en 
evenementen, worden zeer hard geraakt door de 
huidige gedeeltelijke lockdown, na al maandenlang 
gebukt te zijn gegaan onder de gevolgen van het virus. 
Het kabinet geeft daarom extra steun aan getroffen 
bedrijven. In totaal is ongeveer een half miljard euro 
gereserveerd voor deze aanvullingen.

Meer informatie
Voor meer informatie kijkt u op www.gemeentehw.nl 
/ Direct regelen / Ondernemen / Landelijke regelingen 
ondernemers.

Nieuw begraafplaatsen
beleid 
De gemeenteraad heeft dinsdag 13 oktober een 
nieuw, geharmoniseerd begraafplaatsenbeleid 
vastgesteld. Het nieuwe beleid is tot stand gekomen 
dankzij een zorgvuldig doorlopen proces en gaat in op 
vrijdag 1 januari.

Uniformiteit in dienstverlening, tarieven 
en meer keuzemogelijkheden
Na de fusie bestonden er in de Hoeksche Waard 
nog verschillen in dienstverlening, tarieven en 
keuzemogelijkheden als het gaat om begraven. Dat 
is per 1 januari aanstaande verleden tijd. Zo hebben 
inwoners van de Hoeksche Waard volgend jaar de 
keuze tussen een algemeen graf voor 15 jaar of een 
particulier graf voor 10, 25 of 35 jaar. Kindergraven 
worden uitgegeven voor 70 jaar tegen een kleine 
bijdrage in de onderhoudskosten. Verder worden de 
mogelijkheden om as te bewaren of uit te strooien 
verruimd. Ook plaatsen we op alle begraafplaatsen 
waar actief wordt geruimd een centraal monument 
waar nabestaanden hun overleden dierbaren kunnen 
herdenken met een naamplaatje. Het naamplaatje 
stellen we kosteloos ter beschikking. De tarieven 
sluiten aan bij de gemiddelde tarieven van de 5 
voormalige gemeenten. Dat betekent in sommige 
gevallen een lichte stijging en in andere gevallen een 

lichte daling van de tarieven. In de raadsvergadering 
van december wordt de bijbehorende verordening 
met de nieuwe tarieven vastgesteld.

Biodiversiteit
De bestaande begraafplaatsen behouden hun 
unieke en groene karakter. We hanteren een hoog 
onderhoudsniveau (A). Op (delen van) begraafplaatsen 
die zich daarvoor lenen gaan we de biodiversiteit 
vergroten. 

In 2019 werd gestart met het 
harmoniseren van het 
begraafplaatsenbeleid 
We hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de 
bestaande situatie: welke beleidsregels zijn er, hoe is 
het begraven georganiseerd, wat is de kwaliteit van de 
begraafplaatsen en de dienstverlening. Ook brachten 
we de huidige trends en ontwikkelingen in beeld. 
Daarnaast keken we naar de toekomstige behoefte en 
capaciteit van de begraafplaatsen. 

De gemeenteraad bepaalde 
richtinggevende uitgangspunten op een 
aantal thema’s
In aansluiting op de resultaten van de inventarisatie 
gaf de raad in maart 2020 de gewenste richting aan 
op de volgende thema’s: het ruimen van graven en 
grafbedekking, onderhoudsniveau, groenbeheer, de 
historische graven, uitgiftetermijnen, aula’s, kosten 
en tarieven. Op basis van deze uitgangspunten is het 
nieuwe begraafplaatsenbeleid tot stand gekomen. 

De komende weken informeren wij belanghebbenden 
zoals nabestaanden en partners in de uitvaartbranche 
over het nieuwe beleid.

Nieuws over 
herontwikkeling locatie 
Duifhuizen
BM Ontwikkeling heeft plannen om de voormalige 
locatie van Taxi Duifhuizen, aan de Oostdijk 187, 
te ontwikkelen. Het is de bedoeling om hier 12 
eengezinswoningen met een gevarieerde architectuur 
te bouwen. Het bouwplan is inmiddels op hoofdlijnen 
goedgekeurd door de Welstandscommissie en wordt 
nu verder uitgewerkt.

Bestemmingsplan
Om woningbouw op de locatie mogelijk te maken 
is het nodig om de bestemming te wijzigen. De 
gemeente wil hieraan meewerken. De huidige 
bestemming is ‘bedrijven’ en deze wordt dan door een 
zogenaamde bestemmingsplanprocedure omgezet 
naar ‘wonen’. Naar verwachting gaat het ontwerp 
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bestemmingsplan eind dit jaar of begin volgend jaar 
ter inzage. 

Omwonenden zijn geïnformeerd 
Zij hebben afgelopen week een brief gekregen 
met meer informatie over het plan. Bent u ook 
een omwonende en heeft u geen brief ontvangen? 
Of bent u geïnteresseerd in het plan? Ga dan naar 
www.wonenaandedijk.com. Daar kunt u de brief 
terugvinden die bezorgd is. 

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met projectleider Marjolein 
Luyten via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail 
marjolein.luyten@gemeentehw.nl. Heeft u interesse 
in 1 van de woningen? Dan kunt u zich op de website 
aanmelden als geïnteresseerde via ‘Op de hoogte 
blijven’.

Wegwerkzaamheden 
Beijerlandsedijk in  
NieuwBeijerland 
Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 november 
wordt in opdracht van waterschap Hollandse Delta 
de asfaltverharding vervangen. Gedurende de 
werkzaamheden zal de Beijerlandsedijk gestremd zijn 
voor verkeer en worden er omleidingsroutes ingesteld. 
Het naastliggende fietspad blijft beschikbaar voor 
fietsers en eventueel nood- en hulpdiensten.

Tijdelijke afsluiting 
Zijdewinde in Puttershoek
Van maandag 2 november tot en met vrijdag 6 
november is de Zijdewinde vanuit het zuiden tijdelijk 
afgesloten in verband met boorwerkzaamheden van 
firma Baas BV. Er vindt een kleinschalige omleiding 
plaats via het Schouteneinde.

Werkzaamheden aan de 
Haringvlietbrug in november
In november zijn er 2 weekendafsluitingen van de A29 
en naastgelegen parallelweg:

• Van vrijdag 6 november 22.00 uur tot maandag 9 
november 05.00 uur;

• Van vrijdag 13 november 22.00 uur tot maandag 16 
november 05.00 uur. 

Let op! Gelijktijdig met deze werkzaamheden 
vinden ook door onderhoudsaannemer Mourik 
asfaltwerkzaamheden plaats op de A29 tussen 
Numansdorp en Oud-Beijerland. Hierdoor is ook 
dit deel van de A29 richting Rotterdam volledig 
afgesloten. Bewoners in Numansdorp kunnen dus 
geen gebruik maken van de snelweg en moeten 
binnendoor.

De Kiltunnel wordt tolvrij gemaakt gedurende deze 
afsluiting zodat inwoners via de A16 richting het 
zuiden kunnen.

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

21-10-2020 Het realiseren van een dakopbouw - Van 

Heesenstraat 4 in ’s-Gravendeel.

21-10-2020 Het uitvoeren van diverse onderhouds-

werkzaamheden aan bruggen, steigers 

en vlonders - Diverse locaties in de 

Hoeksche Waard.

22-10-2020 Het plaatsen van de dakkapel aan de 

voorzijde van de woning - Weelsedijk 55 in 

Strijen.

23-10-2020 Het plaatsen van een beschoeiing/

damwand - Fortlaan 45 in Numansdorp.

24-10-2020 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde - Oostdijk 237 in Oud-Beijerland.

25-10-2020 Het plaatsen van een zomerhuisje - 

Platte Schenkel 1 in ’s-Gravendeel.

26-10-2020 Het aanleggen van hagelnetten - 

Oudendijk ten westen van nr. 5  

(sectie C 566) in Piershil.

26-10-2020 Het bouwen van een nieuwe woning - 

Polderdijk 15a in Maasdam.

26-10-2020 Het legaliseren van de keerrmuur - 

Bommelskoussedijk 76 in Klaaswaal.

26-10-2020 Het vervangen van de bestaande kozijnen 

en het opnieuw opmetselen van de 

voorgevel - Prins Bernhardstraat 109 in 

Oud-Beijerland.

26-10-2020 Het wijzigen van de bestemming naar 

wonen - Biekurf 16 in ’s-Gravendeel.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

21-10-2020 Het bouwen van tijdelijke tunnelkassen - 

Mollekade 26d in Heinenoord.

21-10-2020 Het verlengen van de termijn tot 6 mei 

2021 van de eerder verleende vergunning 

voor het plaatsen van herinneringsborden 

over de Tweede Wereldoorlog - diverse 

locaties in Westmaas.

21-10-2020 Het plaatsen van een nieuwe aanbouw - 

Dorpsstraat 61 in Zuid-Beijerland.

21-10-2020 Wijziging voorgevel en aanbrengen 

gevelbekleding op west- en zuidgevel - 

Nieuwstraat 35 in Westmaas.

21-10-2020 Het legaliseren van een bestaand terras - 

Oud-Cromstrijensedijk WZ 7 in Klaaswaal.

21-10-2020 Het plaatsen van een aircounit - 

Beijersehof 27 in Oud-Beijerland.

23-10-2020 Deelvergunningen windpark Oude Maas 

voor aanleg van wegen en het aanleggen 

van andere oppervlakteverhardingen 

(kraanopstelplaatsen), aanleg kabels, 

bouw van een inkoopstation, afgraven 

van gronden ten behoeve van extra 

ruimte voor de rivier en het graven van 

een watergang - windpark Heinenoord in 

Heinenoord.

23-10-2020 Het bouwen van een inkoopstation - 

windpark Heinenoord in Heinenoord.

23-10-2020 Het vellen en rooien van houtgewas - 

Windpark Oude Maas in Heinenoord.

23-10-2020 Het tijdelijk (voor 1 jaar) plaatsen van 

een unit aan de voorzijde van het pand - 

Kerkstraat 26 in Klaaswaal.

23-10-2020 Het plaatsen van dakkapellen - 

Nassaustraat 31 in Strijen.

23-10-2020 Het restaureren van de voorgevel - 

Dorpsstraat 12 in Goudswaard.

26-10-2020 Het bouwen van een vrijstaande woning - 

Julianastraat 44 in Oud-Beijerland.

27-10-2020 Het plaatsen van een deurkozijn in de 

draagmuur - Molendijk 7 in ’s-Gravendeel.

27-10-2020 Het bouwen van 13 woningen - Spui 

sectie N bouwnummer 29 t/m 42 in Strijen.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

26-10-2020 Huis aan huis verkoop op vrijdag 11 

december van oliebollen in de dorpen 

Maasdam en Puttershoek.

28-10-2020 Standplaatsvergunning voor de verkoop 

van aardappelen, groente en fruit in de 

periode van dinsdag 1 december t/m 

donderdag 31 december ter hoogte van de 

Gravin Sabinastraat in Zuid-Beijerland.

Beslistermijn verlengen

Datum 

 verlenging

Zakelijke inhoud

22-10-2020 Het bouwen van een autostalling - Jan van 

der Heijdenstraat 34 in Oud-Beijerland. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

04-12-2020.

22-10-2020 Het uitvoeren van groot onderhoud - 

Wilhelminastraat 46 in Heinenoord. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

05-12-2020.

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.

Vervolg



Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

23-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Ranonkelstraat 97 in Oud-Beijerland.

26-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Aert van Nesstraat 3, 7, 13, 29 en 31 

Jacob Roggeveenstraat 1, 5, 9 en 11 

Van Spilbergenstraat 4, 6, 10 en 12 in  

Oud-Beijerland.

26-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Anjerstraat 37 in ’s-Gravendeel.

26-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Rootweide 6 

in Westmaas.

27-10-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Eendrachtslaan 35 in Mijnsheerenland.

Overzicht collecte(s) 
komende periode

Datum collecte Zakelijke inhoud

02-11 t/m 07-

11-2020

Alzheimer Nederland 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.

Uitschrijving personen

Het college van B&W maakt bekend, dat na onderzoek 
is gebleken dat onderstaande persoon niet meer 
wonen op het adres waar zij in de basisregistratie 
personen staan ingeschreven. Het college heeft 
besloten deze persoon uit te schrijven uit de 
Basisregistratie Personen van gemeente Hoeksche 
Waard en te registreren in de landelijke Registratie 
Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres.

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

01-09-2020 R. Janssen (Oud-Beijerland). Uitgeschreven 

conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit 
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u 
binnen 6 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.

Verordening Blijverslening 

De Raad van de gemeente Hoeksche Waard heeft op 
dinsdag 22 september onderstaande verordening 
vastgesteld.

• Verordening Blijverslening gemeente 
Hoeksche Waard 2020; 

Bovengenoemde verordening is te raadplegen  
via de website www.gemeentehw.nl. Op  
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Realisatie gehandicapten
parkeerplaats
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken te realiseren voor Prins Clausstraat 2 in 
Numansdorp.

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.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Correctieve herziening 
NieuwBeijerland Zuid II’ 
ter inzage

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Correctieve herziening Nieuw-Beijerland Zuid II’ met 
bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Ten zuiden van de kern Nieuw-Beijerland is 
de nieuwbouwwijk Nieuw-Beijerland Zuid II in 
ontwikkeling. Voor de realisatie van de deelprojecten 
Akkerdreven en Damgaarde is in april 2019 het 
bestemmingsplan ‘Nieuw-Beijerland Zuid II’ 
vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de 
planologische kaders voor de realisatie van 100 
woningen met bijbehorende (infrastructurele) 
voorzieningen. In november 2019 is door de 
gemeenteraad voor een aantal kernen een 
geactualiseerd bestemmingsplan vastgesteld: het 
bestemmingsplan ‘Kernen Korendijk 2018’. In dit 
bestemmingsplan is de bestemming voor een deel 

(voornamelijk park Zuidrand) van de deelprojecten 
Akkerdreven en Damgaarde onbedoeld weer gewijzigd 
in ‘Agrarisch - 1’. Met deze correctieve herziening 
herstellen we dit. Er zijn dus geen wijzigingen ten 
opzichte van het eerder vastgestelde bestemming 
‘Nieuw-Beijerland Zuid II’.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen 
bekijkt u met ingang van zaterdag 31 oktober 
tot en met vrijdag 11 december op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPNBZuidIINB20-ON01). 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. 

Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:
Raad van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening 
Nieuw-Beijerland Zuid II’.

Vragen?
Wilt u het bestemmingsplan liever op een servicepunt 
inzien of heeft u vragen? Neem dan contact op met 
Misja Maes van team Omgeving via telefoonnummer 
14 0186.

Ontwerp wijzigingsplan 
‘Boendersweg 36 
‘sGravendeel’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat het ontwerp wijzigingsplan 
‘Boendersweg 36 ‘s-Gravendeel’ met bijbehorende 
stukken ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Het ontwerp wijzigingsplan is opgesteld om met een 
wijzigingsplan het bouwvlak te vergroten ten behoeve 
van het realiseren van een aardappelbewaarplaats, 
aardappelverwerking, opslagruimte en erfverharding.

Ter inzage 
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Boendersweg 36 
‘s-Gravendeel’ ligt met alle bijlagen met ingang van 
zaterdag 31 oktober tot en met vrijdag 11 december 
ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BP01545-ON01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met het team Omgeving via 
telefoonnummer 140186.

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.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerp 
wijzigingsplan kunt u indienen bij het College van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hoeksche Waard. 

Uw zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan kunt 
u richten aan:
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Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard:
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp 
wijzigingsplan Boendersweg 36 ‘s-Gravendeel’.

Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? 
Neemt u dan contact op met de hieronder vermelde 
persoon.

Vragen?
Heeft u vragen over het ontwerp wijzigingsplan? 
Neem dan contact op met Sabine Voskamp van team 
Omgeving via telefoonnummer 088 - 647 14 75 of of 
via e-mail sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Vastgesteld 
bestemmingsplan 
‘Nieuwstraat 3, Westmaas’ 
ter inzage

De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde 
op dinsdag 22 september het bestemmingsplan 
‘Nieuwstraat 3, Westmaas’ gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op 
de locatie Nieuwstraat 3 in Westmaas. Deze locatie is 
bekend als ‘Het Wapen van Westmaas’. De bestaande 
bebouwing wordt gesloopt en vervangen door 10 
nieuwbouw appartementen. 

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter 
inzage
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van zaterdag 
14 maart tot en met vrijdag 24 april ter inzage 
gelegen. Tijdens deze periode konden zienswijzen 
worden ingediend. Er zijn zienswijzen ingediend. 
De zienswijzen geven geen aanleiding om het 
bestemmingsplan aan te passen. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en alle 
bijlagen (inclusief de nota van beantwoording) liggen 
met ingang van zaterdag 31 oktober tot en met vrijdag 
11 december ter inzage. U bekijkt de stukken via de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-
code NL.IMRO.1963.BPNieuwstr3WMS20-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 de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift 
kan met ingang van zaterdag 31 oktober tot en met 
vrijdag 11 december 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;

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 Sabine Voskamp van team Omgeving 
via telefoonnummer 088 - 647 14 75 of of via e-mail 
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Vastgesteld wijzigingsplan 
‘Bommelskoussedijk 76, 
Klaaswaal’ ter inzage
Het college van B&W van de gemeente Hoeksche 
Waard stelde op dinsdag 20 oktober het wijzigingsplan 
‘Bommelskoussedijk 76 in Klaaswaal’ vast. 

Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Het wijzigingsplan is opgesteld om via een 
wijzigingsprocedure de agrarische bestemming om te 
zetten naar een tuin- en woonbestemming. Hiermee 
ontstaat o.a. meer gelegenheid om te parkeren.

Het ontwerp-wijzigingsplan lag vanaf zaterdag 27 
juni voor een periode van 6 weken ter inzage. Tijdens 
deze periode konden zienswijzen worden ingediend. 
Wij ontvingen 2 zienswijzen. Deze zienswijzen gaven 
aanleiding om het wijzigingsplan gewijzigd vast 
te stellen. De aanpassingen hebben onder meer 
betrekking op de regels, toelichting en verbeelding 
van het wijzigingsplan. Het volledige overzicht 
van de aanpassingen is opgesomd in de Nota van 
beantwoording zienswijzen. 

Ter inzage
Het wijzigingsbesluit, het wijzigingsplan en alle 
bijlagen bekijkt u vanaf zaterdag 31 oktober via de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1963.
WPBommelkdk76KW19-VA01). 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 van zaterdag 31 oktober tot en met vrijdag 11 
december. 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 Remko Advocaat via 
telefoonnummer 088 - 647 3776 of via e-mail  
remko.advocaat@gemeentehw.nl. 

Zakelijke beschrijving 
anterieure overeenkomst 
project Tiny Houses in  
OudBeijerland

Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat zij voor de bouw van 7 Tiny 
Houses nabij de Zuiderrotonde in Oud-Beijerland een 
anterieure overeenkomst hebben afgesloten. 

Inhoud en doel van de anterieure 
overeenkomst
De gemeente is voornemens om deze ontwikkeling 
planologisch mogelijk te maken. Het ontwerp 
bestemmingsplan ligt hiervoor reeds ter inzage. In 
de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt 
over het verhalen van de kosten, de inrichting van de 
openbare ruimte en eventuele schade. 

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de anterieure 
overeenkomst ligt 6 weken ter inzage. Wilt u 
deze inzien? Maak dan een afspraak met het team 
Omgeving via telefoonnummer 14 0186. De zakelijke 
beschrijving betreft een samenvatting in hoofdlijnen 
van de inhoud van de overeenkomst.

Geen zienswijze of bezwaar mogelijk
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en 
de zakelijke beschrijving van de inhoud van de 
overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht of de 
Wet ruimtelijke ordening worden ingediend. 

Vragen?
Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op 
met Marjolein Luyten via telefoonnummer 14 0186.

Kennisgeving 
ontwerpbeschikking, 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, 
Uitgebreide procedure
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens 
zijn een omgevingsvergunning aan EG Retail 
(Netherlands) B.V. (voorheen Salland Oil B.V.) te 
verlenen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning 

Vervolg



is ontvangen op 7 maart 2017 met omschrijving 
‘omgevingsvergunning voor het stroomlijnen van de 
vergunning situatie’, met de activiteit ‘Milieu’, wijzigen 
van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo). De 
aanvraag betreft de inrichting Tankstation Firezone 
Heinenoord, gelegen aan de Blaaksedijk Oost 5 in 
Heinenoord.

Ter inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde 
stukken liggen van maandag 2 november tot en 
met dinsdag 15 december ter inzage. Wilt u de 
ontwerpbeschikking op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met een medewerker van het team 
Omgeving via telefoonnummer 14 0186.

Zienswijzen en ontwerpbeschikking
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met 
bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 2 
november ter inzage. Binnen zes weken na de dag 
waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, 
kunnen belanghebbenden daarover zienswijzen 
inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 
gezonden aan de directeur van de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 
Hierna stellen wij een definitief besluit op waartegen 
belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Voor het naar voren brengen van mondelinge 
zienswijzen kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar, de heer A. van der Lugt via 
telefoonnummer 078 - 770 85 85.

Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen 
wordt een verslag gemaakt. Wij maken u erop attent 
dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking 
kan worden ingediend als ook een zienswijze is 
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men 
belanghebbende is.

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
Op donderdag 15 oktober is een melding ontvangen 
in het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het veranderen van de inrichting aan de 
Reedijk 7a in Heinenoord. 

• Inrichting aan de noordzijde is uitgebreid met 
terreinstrook voor parkeren personenauto’s 
personeel (afwatering hemelwater op riool);

• Sprinklerinstallatie met toebehoren is ontmanteld 
en verwijderd;

• Overal is ledverlichting aangebracht;
• Waarschijnlijk is straks nog 1 hr cv-ketel van de 3 

operationeel;
• Oude hoofdcompressor en oude gasheater zijn 

vervangen;
• Najaar 2021 vervanging van een aantal dieselbussen 

door 20 waterstofbussen.

Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer  
Z-20-380569.

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

Nieuws uit de gemeenteraad

Oordeelsvormende 
vergaderingen
De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft 
op dinsdag 3 en donderdag 5 november 
oordeelsvormende vergaderingen.

Deze week is het de week dat de raad zijn oordeel kan 
vormen over verschillende voorstellen van het college. 
Op dinsdag 3 november praat de raad over ‘reguliere’ 
zaken. Zo staat de Stichting Samenwerking Onderwijs 
en Bedrijfsleven in de Hoeksche Waard op de agenda. 
Op donderdag 5 november vormt de raad zijn mening 
over de begroting 2021. Beide bijeenkomsten zijn 
vanwege coronamaatregelen digitaal.

Oordeelsvorming live online te volgen
U kunt de oordeelsvormende bijeenkomsten op 
dinsdag 3 en donderdag 5 november live online 

volgen via www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad 
Rechtstreekse uitzendingen & geluidsverslagen of via 
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live. De 
uitzendingen beginnen om 19.30 uur.

Oordeelsvorming dinsdag 3 november
In deze oordeelsvormende bijeenkomst bespreekt 
de raad de Winkeltijdenverordening, een 
bestemmingsplan, 2 zienswijzen Jeugd, 2 voorstellen 
van de Wet Arhi (Algemene wet Regels Herindeling), 
de ombudsvoorziening, de rechtspositie van de 
medewerkers van de griffie en de oprichting van de 
Stichting Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven 
Hoeksche Waard. Het laatstgenoemde onderwerp 
hebben we hieronder kort voor u uitgelicht. 

Stichting Samenwerking Onderwijs 
Bedrijfsleven Hoeksche Waard 
Ook in de Hoeksche Waard verwachten we dat er de 

komende jaren veel banen vrij komen. Vooral in de 
techniek, ICT, zorg en de land- en tuinbouw. Er zijn 
straks vakmensen nodig die deze vacatures kunnen 
invullen. Daarom willen onderwijs en bedrijfsleven 
in de Hoeksche Waard gaan samenwerken in een 
stichting. Ook de gemeente wil deelnemen. 

Oordeelsvorming donderdag 5 november
In deze bijeenkomst bespreekt de raad de begroting 
van de gemeente voor volgend jaar. Waar wil het 
college het geld aan uitgeven en wat vindt de raad 
daarvan? 

De gehele agenda en de stukken voor deze 
bijeenkomsten vindt u op www.gemeentehw.nl / 
Gemeenteraad / Agenda’s en vergaderstukken /  
3 en 5 november 2020.
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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


