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

Sport
• Sport- en fitnessclubs blijven open. Sporten is alleen
beperkt mogelijk:
• Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen
mag op 1,5 meter afstand. Sporten mag individueel
of in teamverband met niet meer dan 2 personen;
• Groepslessen zijn verboden;
• Naast de sportkantines, zijn ook douches en
kleedkamers gesloten;

6 november
2020

• Geen publiek bij sport, wedstrijden zijn niet
toegestaan;
• Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat sporten in
teamverband en wedstrijden onderling met teams
van eigen club zijn toegestaan;
• Uitgezonderd zijn topsporters met status
in aangewezen locaties (zoals Papendal) en
voetballers (inclusief overig personeel in ‘bubbel’)
van de Eredivisie en Eerste divisie.

3 november 2020

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
Om de daling te versnellen, gelden van 4 november 22.00 uur t/m 18 november tijdelijk krachtigere maatregelen:

Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Houd 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke plekken.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Gedeeltelijke lockdown
aangescherpt, premier
Rutte roept op naar elkaar
om te zien
“In de zorg is het nog te veel pompen of verzuipen,”
aldus minister-president Rutte die op dinsdag 3
november samen met minister De Jonge aanvullende
maatregelen aankondigde. Deze maatregelen komen
bovenop de gedeeltelijke lockdown die geldt sinds 13
oktober en gaan in vanaf woensdagavond 4 november
om 22.00 uur. Vooralsnog gelden de aanvullende
maatregelen voor een periode van 2 weken, dus tot
woensdag 18 november.
Met de maatregelen wil het kabinet ervoor zorgen dat
het aantal besmettingen sneller daalt en de druk op
de zorg verlagen – zowel de coronazorg als reguliere
zorg. “We doen dit voor elkaar. Uit solidariteit met
de mensen die werken in de zorg, mensen die zorg
nodig hebben en mensen die geraakt worden door
de maatregelen zelf,” zei minister De Jonge van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

= Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke lockdown.
Per 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober is ingegaan.

Groepen
Binnen en buiten: max. 2
personen of 1 huishouden.

Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden,
seksclubs en pretparken dicht.

Thuis

Vervoer

Ontvang max. 2 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Eet- en drinkgelegenheden
dicht.
open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.
Evenementen verboden, met
uitzondering van onder andere
uitvaarten en demonstraties.

Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis. Reizen binnen
het Koninkrijk mag wel.

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

Winkelen en boodschappen
Horeca en evenementen

Maak in Nederland alleen
noodzakelijke reizen.

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Winkels uiterlijk om 20.00 uur
dicht. Supermarkten, warenmarkten
en andere winkels die levensmiddelen
verkopen zijn uitgezonderd.
Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en

Mondkapje in ov verplicht.

Sport
Sport met maximaal 2 personen,
op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m
17 jaar en topsporters uitgezonderd.
Geen wedstrijden. Topsporters
zijn uitgezonderd.
Geen publiek bij sport.

Onderwijs
In het vo, mbo en ho draag je
een mondkapje buiten de les.

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.
Groepslessen verboden.

De maatregelen die vanaf woensdag 4
november 22.00 uur gelden zijn:
Groepsvorming
• Ontvang thuis maximaal 2 personen per dag, naast
je eigen huishouden;
• Buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen
van verschillende huishoudens. Dit geldt ook voor
binnen locaties (niet voor de thuissituatie).

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Beperkingen voor verschillende locaties en
instellingen
• Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten,
denk hierbij aan plekken als musea, theaters,
sexclubs, bioscopen, pretparken, dierenparken,
zwembaden en bibliotheken;
• Bij alle eet- en drinkgelegenheden blijven gesloten.
Afhalen en bezorgen kan nog wel;
• Uitgezonderd zijn: Hotels (voor hotelgasten),
uitvaartcentra en luchthavens voorbij de securitycheck;
• Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00
uur. Koopavonden worden afgeschaft;
• Levensmiddelenwinkels mogen wel later
openblijven. Warenmarkten blijven open;
• Tussen 20:00 uur en 07:00 uur wordt er geen
alcohol meer verkocht of bezorgd, het is in die
periode ook niet toegestaan alcohol op zak te
hebben of te nuttigen in de openbare ruimte;
• Evenementen (binnen en buiten) zijn verboden,
met uitzondering van betogingen, samenkomsten
en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare
manifestaties.

GGD teststraat
Mijnsheerenland ook in het
weekend open
De teststraat in Mijnsheerenland is vanaf deze week
ook op woensdagmiddag, vrijdagmiddag en in het
weekend open. Vanaf de opening in september was de
teststraat alle dagen zo goed als vol. Met de ruimere
openingstijden zorgen we ervoor dat meer mensen
in de Hoeksche Waard zich betrouwbaar en gratis
kunnen laten testen.
De teststraat in Mijnsheerenland is nu 7 dagen per
week geopend van 08.30 tot 17.00 uur. Een afspraak
voor een coronatest maakt u via rijksoverheid.nl/
coronatest of via het landelijke nummer 0800-1202.

Reizen
• Voor reizen in Nederland geldt:
• Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd nietnoodzakelijke reizen;
• Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte;
• Ga je toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je
vakantieadres.
Voor reizen naar het buitenland geldt:
• Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot
medio januari, tenzij strikt noodzakelijk – dus ook
geen vakantie en familiebezoek;
• Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies
per land op Nederlandwereldwijd.nl.
• Voor Caribisch Nederland geldt een afwijkend
reisadvies;
• Ga 10 dagen in thuisquarantaine als je terug komt
uit een gebied met oranje reisadvies.

Mogelijk extra maatregelen in regio’s met
veel besmettingen
In een aantal regio’s neemt het aantal besmettingen
nog steeds toe en is de druk op de zorg fors. De
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is 1 van die regio’s.
Premier Rutte kondigde op de persconferentie
aan dat deze regio’s de komende week met extra
belangstelling worden gevolgd. Als het aantal
besmettingen en ziekenhuisopnamen onvoldoende
afneemt, volgen in deze regio’s mogelijk extra
maatregelen, zoals een avondklok, verdere beperking
van de detailhandel of sluiting scholen vanaf het
voortgezet onderwijs.

Duurzaam idee? Doe mee
met de Duurzaamheidsprijs!

Wegwerkzaamheden
in Strijen - Afsluiting
kruising Schenkeldijk/
Boompjesstraat
In verband met werkzaamheden wordt maandag
9 november tussen 09.00 en 16.00 uur de kruising
Schenkeldijk/Boompjesstraat in Strijen mogelijk
volledig afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via
Leeuwrikstraat, Oud Bonaventurasedijk en de
Trambaan.

Dag van de Mantelzorg

Landelijke campagne ‘Deel je zorg’ start op
woensdag 11 november

Let op elkaar
Minister-president Rutte roept om extra aandacht
voor elkaar te hebben: “Let de komende tijd nog wat
meer op elkaar. Een beetje aandacht en interesse
kunnen heel veel betekenen.” Kerst wordt anders dan
andere jaren. Wat er in december mogelijk is moet de
komende weken duidelijk worden.

De komende weken plaatsen we op onze
socialmediakanalen diverse berichten voor onze lokale
mantelzorgers. Berichten waarin we hen informeren
over wat er in de Hoeksche Waard aan vrijwillige en
professionele hulp wordt geboden.

Meer informatie en een uitgebreide opsomming van
de maatregelen die vanaf woensdagavond 4 november
gelden vindt u op www.gemeentehw.nl/actueel.

Sinds zondag 1 november kunnen inwoners en
maatschappelijke organisaties – zoals scholen,
verenigingen, verzorgings- of verpleeghuizen,
woningbouwcorporatie, kerken, welzijnsorganisaties
ideeën indienen die de Hoeksche Waard duurzamer
maken. Zij maken kans op een geldprijs van maximaal
€ 10.000,- om daarmee hun idee uit te voeren. Of
het nu gaat om energie besparen, afval verminderen,
voedselverspilling tegengaan, grondstoffen
hergebruiken, minder fossiele brandstoffen gebruiken,
wateroverlast voorkomen, vergroenen... alle duurzame
ideeën maken kans!

Meer informatie
Alle informatie en het reglement staan op
www.gemeentehw.nl/duurzaamheidsprijs. Ideeën
kunnen tot en met zondag 28 februari 2021 worden
ingediend. Met het instellen van de duurzaamheids
prijs wil de gemeenteraad bereiken dat duurzame
initiatieven worden beloond en dat anderen
gemotiveerd worden om ook aan de slag te gaan met
duurzaamheid. Alle initiatieven helpen, groot en klein.
Samen maken we ruimte voor een duurzame
toekomst in de Hoeksche Waard.

Aanstaande dinsdag 10 november is het de ‘Dag van
de Mantelzorg’. Die dag zetten we in Nederland met
elkaar mantelzorgers in het zonnetje. Mantelzorgers
zorgen voor iemand die langdurige ondersteuning
nodig heeft en met wie zij een persoonlijke band
hebben. Dit is vaak een familielid, een kind of goede
bekende. Zij doen dit langdurig (minimaal 3 maanden
lang minstens 8 uur per week). Ze geven vooral
ongebruikelijke zorg aan hun naaste(n), waarmee
ze het bijvoorbeeld mogelijk maken dat iemand
zelfstandig kan blijven wonen of beter in staat is voor
zichzelf te zorgen.

Met deze campagne roept de overheid mantelzorgers
op om te praten over wat ‘mantelzorger zijn’ betekent.
En vooral ook hulp te vragen als daar behoefte aan is.
Als gemeente steunen we deze campagne en sluiten
we hierop aan.

Meer informatie

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!
• Operationeel Leidinggevende
Buitendienst Grijs (36 uur)

Mondkapjes
• Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke
binnenruimtes en in het OV;
• In het voorgezet onderwijs (VO), MBO en hoger
onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje
buiten de les.
Het dagelijks leven
• Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen;
• Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
• Vermijd niet-noodzakelijke reizen.

op de ‘Dag van de Mantelzorg’ bedanken voor hun
inzet. Omdat we vanwege corona zo min mogelijk
samen komen, kunnen we dat op 11 november digitaal
doen. Via onze socialmediakanalen en website kunt u
dinsdag een gifje (animatie) downloaden. Deze kunt
u via WhatsApp, e-mail of via een story sturen naar /
delen met de mensen die u wilt bedanken voor hun
inzet en hulp aan een naaste.

Werkzaamheden Stedin
netwerkverbetering in
Oud-Beijerland
Op woensdag 11 november vinden er werkzaamheden
van Stedin plaats in omgeving centrum
Oud-Beijerland. Deze werkzaamheden voor de
netwerkverbetering stonden eerder gepland, maar
gingen niet door. Stedin laat de werkzaamheden
alsnog plaatsvinden. Zij doen dit met dusdanige
aanpassingen dat er geen onderbreking zal zijn en dus
geen spanningsuitval zal plaatsvinden.

Maar we roepen mantelzorgers ook op om aan ons
kenbaar te maken aan welke vorm van ondersteuning
zij nog meer behoefte hebben. Want samen zorgen
we ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning in de
Hoeksche Waard te vinden is. #Deeljezorg

Bedankt u mantelzorgers ook op
woensdag 11 november?
Mantelzorgers zijn belangrijk. Daarom willen we hen

Vervolg

V E R V O L G

Hoeksche Waard vervangt
papieren documenten door
digitale reproducties
Gemeente Hoeksche Waard heeft een belangrijke
stap genomen op weg naar het volledig digitaal
werken. Het college nam op dinsdag 20 oktober
het besluit om papieren archief te vervangen door
digitale documenten. Hiervoor is een positief advies
ontvangen van het Regionaal Archief Dordrecht. De
gemeente scant voortaan alle fysieke documenten
en vernietigd vervolgens de papieren originelen. De
digitale reproductie neemt de formele, juridische
status over van het origineel. Het is een belangrijke
stap op weg naar het volledig digitaal werken binnen
de gemeente. Om dit besluit te kunnen nemen, heeft
de gemeente een Handboek Vervanging opgesteld.
In dit Handboek zijn procedures, werkinstructies en
de technische inrichting van het vervangingsproces
beschreven.

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

01-11-2020

Het realiseren van een beschoeiing Wintertaling 4a in Numansdorp.

02-11-2020

Het slopen van een woning - Johannes
Poststraat 5 in Oud-Beijerland.

02-11-2020

Het plaatsen van een dakkapel - Molenweg
1a in Heinenoord.

02-11-2020

Het plaatsen van een schutting - Bakhuis 6
in Oud-Beijerland.

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

25-09-2020

*** RECTIFICATIE *** Het bouwen van

Zakelijke inhoud

28-10-2020

Het bouwen van een woning - Sint

28-10-2020

29-10-2020

Beslistermijn verlengen

30-10-2020

30-10-2020

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum
wordt daardoor 15-12-2020.

Het realiseren van een opbouw -

Het plaatsen van een bijgebouw -

Het bouwen van een aanbouw aan de
Zuid-Beijerland.

30-10-2020

Het aanleggen van een uitrit - Beatrixstraat
28 in Piershil.

30-10-2020

Het plaatsen van een beschoeiing - Sectie K

Het kappen van een boom - Mookhoek 96
in Mookhoek.
Het bouwen van een nieuwe woning Dorpsstraat 22 in Maasdam.

02-11-2020

Het plaatsen van een trap en realiseren van

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.

Havendam 12 in Oud-Beijerland.

Het bouwen van 2 magazijnen met

Het wijzigen van gebruik grond - Suze

Ingekomen sloopmeldingen

Groenewegstraat 5 in Strijensas.
03-11-2020

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

29-10-2020

Het slopen van de woning - Schenkeldijk

Het plaatsen van een aanbouw - Tjerk
Hiddesplantsoen 19 in Oud-Beijerland.

Het bouwen van een woning - Wintertaling

61b in Strijen.
03-11-2020

Het plaatsen van een dakopbouw Irisstraat 19 in Zuid-Beijerland.

30-10-2020

Het plaatsen van dakkapellen aan de vooren achterzijde - Lepelaar 23 in
Oud-Beijerland.

Het bouwen van een woning

bijgebouw en toegangspoort - Eerste

achtergevel - Dorpsstraat 219 in

Het realiseren van een in-/uitrit -

12 in Numansdorp.

Zakelijke inhoud

Het bouwen van een vrijstaande woning,

kantoren - Het Weegje en Reeweg op

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Blaaksedijk

04-11-2020

Oost 21a in Heinenoord.

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

02-11-2020

Het (gedeeltelijk) slopen van de woning -

Het bouwen van een woning - Prins

Johannes Poststraat 5 in

Bernhardstraat Sectie D perceelnummer

Oud-Beijerland.

7071 in Oud-Beijerland.
30-10-2020

in Maasdam.

Mijnsheerenland. De beslistermijn wordt

A.W. Lipsstraat 14 in Oud-Beijerland.

02-11-2020

30-10-2020

Vergunning brandveilig gebruik - Fazant 1

Ferrarilaan 5 in Oud-Beijerland.

Leerambachtstraat 48 in ’s-Gravendeel.

29-10-2020

02-11-2020

- Raadhuislaan kavel 58 (8) in

een vluchtroute vanuit de bovenwoning -

29-10-2020

Zakelijke inhoud

Het aanbrengen van gevelreclame -

Bordewijkring 4 in Oud-Beijerland.

Het plaatsen van een tijdelijke woning

bedrijventerrein Puttershoek.

Besluit d.d.

3 in Strijen. Dit moet zijn Adrianus van

- Sint Anthoniehof bouwnummer 5 in

29-10-2020

Verleende vergunning
brandveilig gebruik

Kruisweg 17b in Oud-Beijerland.

02-11-2020

28-10-2020

World Servants in Oud-Beijerland.

ging

Anthoniehof bouwnummer 5 in Maasdam.

Maasdam.

03-11-2020

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid
27-10-2020

02-11-2020

28-10-2020

Zakelijke inhoud

Datum verlen-

nummer 579 (kavel 4) in Zuid-Beijerland.
Ontvangen d.d.

Verzonden d.d.

een woning - Adrianus van Vugtstraat
Vugtstraat 5 in Strijen.
27-10-2020

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voor- en achterzijde - Klipper 124 in
Oud-Beijerland.

Overzicht collecte(s)
komende periode
Datum collecte

Zakelijke inhoud

24-05 t/m

World Servants in Oud-Beijerland.

29-05-2021
08-11 t/m

Het gehandicapte kind alle kernen in

14-11-2020

gemeente Hoeksche Waard

11-11-2020

Huis-aan-huis verkoop van oliebollen
door de Hervormde gemeente in Sint
Anthoniepolder Strijen en Binnenmaas.

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 personen niet meer
wonen op het adres waar zij in de basisregistratie
personen staan ingeschreven. Het college heeft
besloten deze personen 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

21-09-2020

W.C. Weber (Oud-Beijerland).
Uitgeschreven conform art. 2.22 en 2.60
Wet BRP.

08-10-2020

J. van Zon (Oud-Beijerland). Uitgeschreven

Tarieven voor de subsidie
Peuteropvang en
Voorschoolse Educatie (VE)
2021 vastgesteld
Op dinsdag 27 oktober stelde het college van B&W
van gemeente Hoeksche Waard de tarieven voor de
subsidie Peuteropvang en Voorschoolse Educatie
(VE) 2021 vast. Gemeente Hoeksche Waard verstrekt
jaarlijks subsidie voor de kindplaatsen peuteropvang
en voorschoolse educatie. Daarnaast wordt een
toeslag verstrekt om de gewenste kwaliteit in
voorschoolse educatie te realiseren. De subsidie is
kindgebonden en er wordt gewerkt met een uurprijs.
Meer informatie vindt u in het Gemeenteblad op
www.officielebekendmakingen.nl.

Inrichten gehandicapten
parkeerplaatsen
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft besloten op de volgende locaties een bestaande
algemene gehandicaptenparkeerplaats in te richten als
een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken:
• Ter hoogte van Klipper 118 in Oud-Beijerland;
• Voor de ingang van het appartementencomplex aan
de Kerkstraat in Klaaswaal.

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.

conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.
14-10-2020

M.A. Alexis (Oud-Beijerland).
Uitgeschreven conform art. 2.22 en 2.60
Wet BRP.

13-10-2020

K. Rogacka (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.

Aanwijzing toezichthouders
Openbare Ruimte
Namens het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard, elk voor zover zijn bevoegdheid daartoe
strekt, heeft de heer B.M. Leenaerts (teammanager
Handhaving Openbare Ruimte), in mandaat, de
volgende personen aangewezen als toezichthouder
als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht en artikel 6:2 van de Algemene
Plaatselijke Verordening:
de heer J.G. van Melick, de heer T.R. de Puijker, de heer
J. van de Merwe, de heer M.N. Berghuis, de heer N.
Louwerens, de heer J.A.P. de Hoon, mevrouw R. Nafid,
de heer D.E.M. van der Avoort, de heer P.J.G. van
Popering, mevrouw S.F. Kerkstra, de heer N. Khalifi en
de heer I.V.M. Kross.
Zij zijn aangewezen als Buitengewoon Opsporings
ambtenaar (BOA) Openbare Ruimte en belast met de
opsporing van de strafbare feiten zoals genoemd in
de artikelen en wetten van Domein I en de Algemene
Plaatselijke Verordening. Zij zijn belast met het
toezicht op de naleving van:
• de Wet op de kansspelen;
• de Wet basisregistratie personen;
• de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche
Waard;
• de Afvalstoffenverordening;
• de Drank- en Horecawet;
• de Drank- en Horecaverordening;
• de Winkeltijdenverordening.
Het aanwijzingsbesluit treedt in werking met
terugwerkende kracht op dinsdag 1 september.

Ontwerpbestemmings
plannen ‘Oud-Cromstrijense
dijk OZ 129 Klaaswaal’ en
‘Kraagweg 2 Zuid-Beijerland’
ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat de ontwerpbestemmingsplannen
‘Oud-Cromstrijensedijk OZ 129 Klaaswaal’ en

‘Kraagweg 2 Zuid-Beijerland’ met bijbehorende
stukken ter inzage worden gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Op beide percelen ligt een bedrijfswoning. Deze
bedrijfswoningen zijn niet meer nodig en verzocht is
om de bestemming van de bedrijfswoning te wijzigen
naar burgerwoning. Hiervoor is voor beide locaties een
ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Ter inzage
De ontwerpbestemmingsplannen met alle bijlagen
bekijkt u met ingang van zaterdag 7 november
tot en met vrijdag 18 december op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPOCdijkOZ129KLW20-ON01 en
NL.IMRO.1963.BPKraagweg2ZB20-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 gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Oud-Cromstrijensedijk
OZ 129 Klaaswaal’ of ‘zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Kraagweg 2 ZuidBeijerland’.

Vragen?
Wilt u het bestemmingsplan op een servicepunt
inzien of heeft u vragen? Neem dan contact op met
Misja Maes van team Omgeving via telefoonnummer
14 0186 (088 – 627 17 09).

Vooraankondiging
voorbereiden
bestemmingsplan
‘Gorzenweg 1 Heinenoord’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt ter voldoening aan het bepaalde van artikel
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
bekend, dat het bestemmingsplan ‘Gorzenweg 1
Heinenoord’ wordt voorbereid.
Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat het
Rijksmonument de ‘Witte Boerderij’ een nieuwe
bestemming krijgt. Het voornemen is om de
historische boerderij te gebruiken als restaurant,
waarbij de grote schuur wordt gebruikt als
zalencentrum.

Deze bekendmaking is alleen een
vooraankondiging
Het is op dit moment nog niet mogelijk zienswijzen
tegen de op te stellen bestemmingsplan naar voren
te brengen. 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.

Meer informatie
Als het bestemmingsplan in ontwerp gereed is maken
wij dat bekend in de gemeenterubriek het Kompas en
in de Staatscourant. Daarbij informeren wij u over het
ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan
en de mogelijkheden voor het indienen van een
zienswijze.

Vervolg

V E R V O L G

Nieuws uit de gemeenteraad
Wat besluit de raad over de begroting van de
gemeente in 2021? En wat besluit hij over de
zondagsopenstelling in de winkeltijdenverordening?
Dit en meer staat komende week op de agenda
van de raad. Beide vergaderingen zijn vanwege
coronamaatregelen digitaal.

Beste Hoeksche Waarders,
We hadden het heel graag anders gezien, maar corona is er nog steeds. En we zijn
er nog niet van af, ook niet van de extra maatregelen die gelden.
Als gemeenteraad zijn wij vanaf maart vooral digitaal gaan werken. In het
gemeentehuis van Oud-Beijerland is het stil, de raadsvergaderingen zijn alleen
maar digitaal. Gelukkig blijven inwoners inspreken en ons mailen. En we ontmoeten
elkaar – op veilige afstand – op straat. Dank u wel daarvoor!

Op dinsdag 10 november besluit de raad over
‘reguliere’ zaken, zoals bestemmingsplannen, de
winkeltijdenverordening, de oprichting van de
Stichting Samenwerking Onderwijs en bedrijfsleven
HW en over aansluiten bij de Nationale Ombudsman.

Graag willen we u blijven ontmoeten
Wat speelt er in de Hoeksche Waard? Graag horen wij uw mening, uw verhaal. Wij
luisteren, ook digitaal! Op de volgende manieren kunt u uw stem laten horen:

Ombudsman
Iedere gemeente in Nederland heeft een protocol om
klachten, van inwoners bijvoorbeeld, zorgvuldig af te
handelen. De eerste stap is te bekijken of de klager
met de gemeente zelf tot een oplossing komt. Lukt
dat niet, dan kunnen klagers hun klacht voorleggen
aan een ombudsman. De raad besluit dinsdag 10
november of dat per 1 januari 2021 de Nationale
Ombudsman wordt.

Wilt u inspreken of wilt u iets kwijt aan de raad, mail dan naar
griffie@gemeentehw.nl of bel naar 088 - 647 18 74.
U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de vergadering vanuit huis. U heeft
dan wel een ipad, laptop of computer nodig met camera en geluid. Verder
is het nodig om het programma Microsoft Teams te downloaden en te
installeren.

Donderdagavond 12 november neemt de raad een
besluit over de begroting 2021, het instellen van een
egalisatiefonds afvalstoffenheffing en de tarieven
afvalstoffenheffing.

Lukt het thuis niet? Dan kunt u naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland
komen. Hier wordt u geholpen met het inspreken.
Wilt u contact met een van de raadsleden, ga dan naar
www.gemeentehw.nl/raadsleden.

Vergaderingen live online te volgen
U kunt de vergaderingen op 10 en 12 november
live online volgen via https://www.gemeentehw.nl/
rechtstreekse-uitzendingen-en-geluidsverslagen. De
uitzendingen beginnen om 19.30 uur.

Raadsvergaderingen online volgen
Wilt u met eigen ogen zien waar de raad over vergadert? Welke onderwerpen
op de agenda staan? Welke besluiten de raad neemt? Wees welkom! U kunt de
vergaderingen volgen via www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-uitzendingen-engeluidsverslagen. U kunt hier ook de vergaderingen terugkijken, via uitzending
gemist.

De gehele agenda en de stukken voor deze
bijeenkomsten vindt u op www.gemeentehw.nl/
Agendas-en-vergaderstukken/. Klik op datum 10 of 12
november 2020.

Voor de komende periode kunnen we u alleen maar vragen: houd vol, want alleen
samen krijgen we corona onder controle.

Namens de fracties van
de gemeenteraad
Hoeksche Waard
BurgerBelangen
CDA
ChristenUnie
Constructief HW
D66
GroenLinks

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

Lokalen Hoeksche Waard
Pahladsingh en Rood
PvdA
Seniorenpartij HW
SGP
VVD

