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Ontwikkelingen rondom
het coronavirus

Het is de tweede keer dat de gemeente
een peiling onder ondernemers doet over
de impact van de coronacrisis
In mei vulden 436 ondernemers de eerste enquête
in. Wethouder Paul Boogaard roept ondernemers
op ook mee te doen aan de tweede peiling. “De
eerste peiling in mei heeft ons als gemeente enorm
vooruit geholpen. Op basis van de antwoorden
kon een concreet beeld worden geschetst van de
situatie. Hier hebben we als gemeente op ingespeeld
door veranderingen door te voeren in onder andere
dienstverlening en een noodsteunregeling voor
bedrijven in financiële nood. De tweede golf brengt
nieuwe onzekerheden. Aan de hand van deze nieuwe
(online) peiling willen we de huidige situatie in kaart
brengen en vergelijken met een half jaar geleden. Om
vervolgens hierop in te spelen als gemeente. Ik hoop
op weer een hoge respons!”

Rapport ‘Meting impact coronavirus op
ondernemers in Hoeksche Waard‘
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

Live-uitzending:
burgemeester
Bram van Hemmen ontvangt
Sinterklaas op zaterdag 21
november
Burgemeester Bram van Hemmen ontvangt Sinterklaas
in een live-uitzending op zaterdag 21 november om
11.00 uur. De uitzending is voor iedereen te volgen via
YouTube. Op www.sintindehoekschewaard.nl is meer
informatie over deze uitzending te vinden. Het is via de
website ook mogelijk om vooraf vragen aan Sinterklaas
in te sturen.

Ben je ondernemer in de
Hoeksche Waard?
Heb je de tweede peiling
van de gemeente over de
impact van de coronacrisis
al ingevuld?
Meedoen aan de (online) peiling kan tot en
met zondag 15 november
Je vindt de enquete op: https://www.gemeentehw.nl/
corona-ondernemersenquete. Vorige week ontvingen
ondernemers in Hoeksche Waard een brief met de
vraag of zij een enquête in willen vullen over de impact
van de coronacrisis. In deze brief staat ook een QRcode waarmee ondernemers via hun smartphone mee
kunnen doen.

De resultaten van de eerste peiling in mei over de
impact van de coronacrisis op de Hoeksche Waardse
ondernemers zijn samengevat in het rapport ‘Meting
impact coronavirus op ondernemers in Hoeksche
Waard‘. Dit rapport is te vinden op de website van
de gemeente. De resultaten van de tweede peiling
worden in december bekend gemaakt.

Op weg naar een
klimaatneutrale
Hoeksche Waard in 2050
Een duurzaam eiland dat klaar is voor de toekomst.
Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en blijft.
Een uitdaging waar de hele Hoeksche Waard voor staat
en die van iedereen inspanningen vraagt. Afgelopen
zomer vroeg gemeente Hoeksche Waard inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties mee
te denken over duurzaamheid in de Hoeksche Waard
en te reageren op het concept programmaplan
Duurzaamheid. In dit plan staat beschreven hoe
wordt toegewerkt naar het overkoepelende doel:
de Hoeksche Waard klimaatneutraal in 2050. Dit
betekent dat alles wat we in de Hoeksche Waard
doen geen negatieve gevolgen heeft voor het
klimaat. Het aangepaste programmaplan en de
Nota van beantwoording, zijn aangeboden voor de
beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad op
donderdag 26 november. Op donderdag 3 december
wordt het plan in de gemeenteraad besproken.

Binnen het programma Duurzaamheid
werken we aan 4 thema’s:
1. Verbeteren en versterken van de biodiversiteit:
het leven van de mens en de natuur is met elkaar
in evenwicht en de verscheidenheid aan planten,
bomen en dieren neemt weer toe;
2. Het toewerken naar een circulaire economie:
een economie waarin grondstoffen hun waarde
behouden en afval niet meer bestaat;
3. De energietransitie: de overgang van het gebruik
van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen
van energie voor onze voertuigen, machines en
om onze huizen en gebouwen te voorzien van
elektriciteit en warmte;
4. Klimaatadaptatie: zorgen dat onze dorpen en
landbouwgronden bestand zijn tegen gevolgen
van klimaatverandering zoals extreme regenval,
droogte en hitte.
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Reacties
Huibert Steen, wethouder en verantwoordelijk voor
het programma Duurzaamheid, is blij met het resultaat
en de reacties die er op het concept programmaplan
kwamen. “Meer dan 100 inwoners hebben gereageerd
en meegedacht. Daar zijn waardevolle ideeën en
opmerkingen uitgekomen. Zo gaan we nog meer
nadruk leggen op energie besparen. Minder energie
gebruiken, betekent ook dat er minder energie
opgewekt hoeft te worden. We kiezen ervoor geen
nieuwe windparken meer aan te (laten) leggen in de
Hoeksche Waard. De al geplande windparken gaan
we nog wel uitvoeren. Een ander voorbeeld is dat
we hebben gemerkt dat veel mensen enthousiast
zijn over het versterken van biodiversiteit. We
hebben dit niet voor niets een speerpunt gemaakt
in ons duurzaamheidsbeleid. Daarin zijn we uniek in
Nederland.”

Uitwerken in uitvoeringsplannen
“Het programmaplan is de paraplu voor verschillende
uitvoeringsplannen en activiteiten, waarin concreet
handen en voeten gegeven wordt aan de uitvoering
van onze ambitie. Een deel van de reacties konden
we niet goed verwerken in het programmaplan,
maar is wel heel waardevolle input voor de
uitvoeringsplannen. Dat nemen we dan ook zeker
daarin mee.” Ook voor de uitvoeringsplannen geldt
dat actief het gesprek en samenwerking met de
samenleving wordt gezocht. Wethouder Steen:
“Verduurzamen is iets dat we met z’n allen doen.
Alle initiatieven, groot en klein, helpen om van onze
Hoeksche Waard een duurzaam eiland te maken dat
klaar is voor de toekomst. Verduurzamen is nodig
én het biedt tegelijkertijd ook kansen. Kansen voor
samenwerking, nieuwe netwerken, vindingrijke
oplossingen en daarmee ook voor economische groei.”
Het programmaplan Duurzaamheid en het overzicht
van alle reacties en hoe deze zijn verwerkt, vindt u op
www.gemeentehw.nl/duurzaamheid.

Papieren afvalkalender RAD
wordt in 2021 vervangen
door app
Apps zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit
het dagelijks leven. Je kunt het zo gek niet bedenken
of er zijn apps voor beschikbaar. Ook de RAD komt met
een nieuwe afval-app. Nu krijgt u nog makkelijker en
sneller alle informatie over de afvalinzameling.
Uit eerder gevoerde bewonersonderzoeken bleek al
een behoefte te zijn naar een app. De RAD wil het zo
gemakkelijk mogelijk voor u maken en is gaan kijken
naar de mogelijkheden om een app te ontwikkelen.
Dat is gelukt! De afgelopen maanden heeft de RAD
in samenwerking met app ontwikkelaar Ximmio een
zogenaamde afval-app ontwikkeld.

Alle informatie altijd bij de hand
Een app waarmee de inwoners van de Hoeksche
Waard alle informatie over de afvalinzameling en
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recycling altijd bij de hand hebben. In de app zijn
de afvalkalender, scheidingswijzer en een overzicht
met de locaties van ondergrondse containers
terug te vinden. Het is zelfs mogelijk om een
herinnering te krijgen wanneer u de container of
PMD-zak aan de straat kan zetten. Zijn er bijzondere
omstandigheden rondom de dienstverlening? Dan
kan de RAD een pushbericht sturen om u daarover te
informeren. Wethouder Piet van Leenen, voorzitter
van de RAD, kondigde de lancering van de gratis
RAD-app aan. ‘’Deze app is ontzettend handig en
gebruiksvriendelijk. Zodra je de app opent krijg je
meteen de afvalkalender te zien. De afvalwijzer
vertelt je welk type afval je in welke bak mag doen.
Bovendien krijg je een herinnering wanneer je je afval
kan aanbieden. De afval-app is een mooie toevoeging
aan de service die de RAD biedt aan de inwoners van
de Hoeksche Waard.’’

Afvalkalender 2021
In 2021 gaat voor veel huishoudens het één en ander
veranderen met betrekking tot de ophaaldag van het
afval. De RAD werkt namelijk aan routeoptimalisaties,
waardoor een groot aantal routes in 2021 flink op de
schop gaan. Dit betekent voor veel huishoudens dat
de RAD op een andere dag het afval komt ophalen. De
inwoners hoeven daar geen rekening mee te houden
als zij deze app downloaden. Deze app bevat de
juiste afvalkalender voor uw adres. De RAD raadt alle
inwoners van de Hoeksche Waard aan om de app te
downloaden.

Papieren kalender in het Kompas
Met de komst van de app verstuurt de RAD niet
meer automatisch de afvalkalenders per post.
In plaats daarvan worden de afvalkalenders in
december in Het Kompas geplaatst, zodat u deze kunt
uitknippen. U krijgt in december 2020 uiteraard nog
wel de toegangspas voor de Milieustraat per post
toegestuurd. Wenst u wel graag de afvalkalender nog
op papier te ontvangen? Dan kunt u in december 2020
contact opnemen met de RAD via info@radhw.nl of via
0186 - 57 25 86. De app is nu te downloaden in Google
Playstore en de Appstore.

Deze werkzaamheden starten maandag 23
november en duren tot vrijdag 4 december
De rijbaan is tijdens de werkzaamheden afgesloten
voor doorgaand verkeer. Een omleiding wordt ter
plaatse ingesteld. Hulpdiensten en Connexxion zijn
geïnformeerd en hebben hun routes aangepast.
Aannemingsbedrijf Van den Bergh verzorgt de
uitvoering van de werkzaamheden. De toezichthouder
namens de gemeente is Raymond Kelder. Als u
vragen heeft neemt u dan contact met hem op. Wij
proberen de mogelijke overlast die voortkomt uit de
werkzaamheden tot een minimum te beperken en
vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op. U kunt ons elke
werkdag bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur via
telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47. Of
via info@gemeentehw.nl onder vermelding van
Z/20/075853.

Onderhoudswerkzaamheden
Gatsedijk in Maasdam
Maandag 16 november starten de onderhouds
werkzaamheden aan de Gatsedijk in Maasdam. De
werkzaamheden duren tot vrijdag 20 november
18.00 uur. De werkzaamheden bestaan in grote lijnen
uit het verwijderen van het bestaande asfalt en het
aanbrengen van twee nieuwe asfaltlagen. De weg
zal tijdens de uitvoering geheel afgesloten zijn en er
zullen omleidingen ingesteld worden.

Heeft u vragen?
Neem dan tijdens kantooruren contact op met
Henk Buitendijk via telefoonnummer 14 0186 of
088 – 647 36 47.

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!
• Senior Medewerker
Verkeer & Vervoer (36 uur)

Herinrichten Centrum
Heinenoord en vervangen
riool Margrietstraat en
Oranjestraat
Op maandag 16 november starten we met werkzaam
heden in het centrum van Heinenoord. We richten het
centrum opnieuw in om de bereikbaarheid en kwaliteit
te verbeteren voor inwoners en ondernemers van
Heinenoord.

Aanpassing Smidsweg in
‘s-Gravendeel
Op de Smidsweg in ’s-Gravendeel komt een aanpassing
in de weg om de verkeersveiligheid te verbeteren
en het snelheidsgedrag van het gemotoriseerde
verkeer positief te beïnvloeden. Dit draagt bij aan de
leefbaarheid voor omwonenden (lawaai en trilling
overlast). Met een aangepaste inrichting wordt
bovendien voor de fietsers en voetgangers de positie
op de Smidsweg verbeterd.

Wat gaan we doen?
We starten met de aanleg van een schoonwaterriool.
Het hemelwater kan dan van de straat en daken direct
naar de sloten en vijvers stromen. In een deel van de
Emmastraat vervangen we de bestrating door nieuwe
gebakken klinkers. We plaatsen nieuw straatmeubilair
en jonge beplanting. Daarnaast maken we een nieuwe
ontsluitingsweg bij de Wouter van den Walestraat.
U kunt het centrum dan beter bereiken. In de
Margrietstraat vervangen we de bestaande riolering
door een gescheiden stelsel met een vuilwaterriolering
en een apart schoonwaterriool. Zo hoeft het schone

water niet onnodig langs de waterzuivering. In de
Oranjestraat werkt het bestaande riool nog prima en
leggen we alleen een schoonwaterriool aan.
Als wij een straat afsluiten leiden we het verkeer om
via duidelijke wegafzettingen en omleidingsborden.
Wij zorgen ervoor dat de winkels altijd bereikbaar zijn
voor bezoekers.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
De werkzaamheden voeren wij in 2 fasen uit en duren
tot ongeveer januari 2021.

Heeft u vragen?
Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf B.V. uit Barendrecht
voert het werk uit. Zij houden de direct omwonenden
per fase op de hoogte van de werkzaamheden. Heeft
u vragen over de uitvoering? Neem dan contact op
met Michel Vermaat (uitvoerder van Kraaijeveld’s
Aannemingsbedrijf B.V.) via telefoonnummer
0180 - 61 35 22 of via e-mail
vermaat@kraaijeveld-baredrecht.nl. Voor andere
vragen kunt u terecht bij de projectleider van
gemeente Hoeksche Waard, Lennard Herweijer via
telefoonnummer 088 - 647 12 47 of via mail
lennard.herweijer@gemeentehw.nl.

Bekendmakingen
Awb Bekendmakingen
Alle stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in
Oud-Beijerland. Voor meer informatie kunt u, tenzij
anders vermeld, contact opnemen met gemeente
Hoeksche Waard via telefoonnummer 14 0186. Meer
informatie vindt u op www.gemeentehw.nl en op
www.overuwbuurt.overheid.nl.
Via deze laatstgenoemde website kunt u zich
ook abonneren op de digitale verzending van de
bekendmakingen en besluiten uit een zelf aangegeven
gebied. U kunt via de website ook de ‘Over uw buurt’
app downloaden.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

04-11-2020

Het bouwen van een woning Munnikendijk 57a in Westmaas.

04-11-2020

Het realiseren van diverse meerwerkopties
- Aan de Kreek kavel 18 t/m 26 in
Nieuw-Beijerland.

05-11-2020

Het plaatsen van een dakkapel op de
bovenste etage - Klompenmaker 2 in
Oud-Beijerland.

05-11-2020

Het realiseren van een bedrijspand met
opslag en kantoor - Thomas Edisonstraat in
Zuid-Beijerland.

05-11-2020

Het uitbreiden van het bedrijfspand aan de
achterzijde - Julianastraat 56 in
Oud-Beijerland.

08-11-2020

Het bouwen van een garage Koninginneweg 25 in Zuid-Beijerland.

08-11-2020

Het bouwen van een opbouw op een
bestaande aanbouw - Middelsluissedijk OZ
10 in Numansdorp.

08-11-2020

Het wijzigen van de bestemming en het
bouwen van een schuur - Boomdijk 29c in
Klaaswaal.

09-11-2020

Beslistermijn verlengen
Datum

04-11-2020

Het plaatsen van een damwand Oud-Cromstrijensedijk WZ 73 in Klaaswaal.

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

18-09-2020

D.N. Boekee (Oud-Beijerland).
Uitgeschreven conform art. 2.22 en 2.60

De beslistermijn wordt met 6 weken

Aanvraag vergroten inpandige berging -

Wet BRP.

verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de

Emmastraat 28 in Heinenoord.
09-11-2020

Zakelijke inhoud

verlenging

Basisregistratie Personen van gemeente Hoeksche
Waard en te registreren in de landelijke Registratie
Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres.

Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor 03-12-2020.

Het realiseren van een aanbouw met kap -

16-10-2020

Uitgeschreven conform art. 2.22 en 2.60

Schenkeldijk 79 in ‘s-Gravendeel.
09-11-2020

Het renoveren van de voorgevel Dorpsstraat 122 en 124 in Heinenoord.

09-11-2020

Het verplaatsen van de gevelreclame Veilingpassage 18 in Oud-Beijerland.

04-11-2020

Het bouwen van een woning Munnikendijk 57a in Westmaas.

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

04-11-2020

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

04-11-2020

Het realiseren van een overkapping Arie Jongekrijgstraat 5 in Heinenoord.

04-11-2020

Het vernieuwen van het bestaande

Besluiten

raamkozijn in de voorgevel - Israëlsdreef 14
in Oud-Beijerland.
04-11-2020

04-11-2020

Wet BRP.
22-10-2020

Ingekomen sloopmeldingen

Het bouwen van een woning Perengaard 29 in Nieuw-Beijerland.

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

Het kappen van diverse bomen -

04-11-2020

Het verwijderen en afvoeren van

naast Moricaanseweg in Strijen.

asbesthoudende materialen - Binnenpad

Jergeaalem Haile Emabaje
(Oud-Beijerland). Uitgeschreven conform

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.

T.W.E.M. d. den Hartog (Oud-Beijerland).

art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.
22-10-2020

E. Schipper (Oud-Beijerland).
Uitgeschreven conform art. 2.22 en 2.60
Wet BRP.

22-10-2020

A.M. Vermeiren (Strijen). 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.

24 in Oud-Beijerland.
05-11-2020

Het plegen van groot onderhoud aan 6
bovenwoningen en onderliggende winkels

04-11-2020

- Emmastraat 2 t/m 24 in Heinenoord.

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Reiger 18 in
Oud-Beijerland.

05-11-2020

Het uitbreiden van het woonhuis Kuipersveer 15a in Heinenoord.

04-11-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Reiger 20 in

06-11-2020

Het gewijzigd bouwen van 10

Oud-Beijerland.

appartementen (aanpassen interne
constructie t.b.v. lift) - Nieuweweg 12a t/m

06-11-2020

12j in ‘s-Gravendeel.

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen Eendrachtslaan 35 in Mijnsheerenland.

06-11-2020

Het bouwen van een bedrijfspand Newtonstraat 8 in Numansdorp.

09-11-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Beatrixstraat

06-11-2020

Het intern aanpassen van de indeling

12 in Nieuw-Beijerland.

en het verplaatsen van het trapgat Westvoorstraat 1 in Oud-Beijerland.

09-11-2020

Het slopen van een loods, een paardenstal
en een afdak - Tweede Kruisweg 5 in

06-11-2020

Het aanleggen van een betonnen trap -

Puttershoek.

Rustenburgstraat naast 12 in Puttershoek.
09-11-2020

Het plaatsen van een dakopbouw en
dakkapel - Helen Parkhurstweg 32 in
Oud-Beijerland.

09-11-2020

Het bouwen van een dakopbouw op
de woning - Multatulipad 36 in
Oud-Beijerland.

10-11-2020

Overzicht collecte(s)
komende periode
Datum collecte

Zakelijke inhoud

16-11 t/m

Nationaal MS Fonds alle dorpen in

21-11-2020

gemeente Hoeksche Waard.

Het plaatsen van beschoeiing Paltrokmolen 8 in Numansdorp.

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

10-11-2020

Het inrichten en verbouwen van de
binnen- en buitenruimte - Reedijk 8a in
Heinenoord.

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.

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

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.

Vastgesteld regeling, beleid
en besluit
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het volgende vastgesteld:
• Regeling budgethouderschap gemeente Hoeksche
Waard 2020 (31 maart 2020);
• Evenementenbeleid 2020 (15 september 2020);
• Besluit vervanging archiefbescheiden met bijlage
vervanging handboek (20 oktober 2020);
Bovengenoemde regeling, beleid en besluit kunt u
bekijken via www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.
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Vastgesteld
bestemmingsplan
‘Binnengebied-Noord,
Oud-Beijerland’ ter inzage
De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft
op dinsdag 15 oktober het bestemmingsplan
‘Binnengebied-Noord, Oud-Beijerland’ ongewijzigd
vastgesteld (NL.IMRO.1963.BPBERNHSTROB20-VG01).

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de
locatie, gelegen nabij het centrum van Oud-Beijerland,
in het binnengebied van de Oost-Voorstraat/
Julianastraat. De ontwikkellocatie was voorheen in
gebruik als agrarisch bedrijfsperceel. De bestaande
opstallen worden gesloopt. Het plan heeft betrekking
op de bouw van maximaal drie nieuwbouwwoningen
in het plangebied.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan
en alle bijlagen liggen met ingang van zaterdag
14 november tot en met vrijdag 25 december ter
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPBERNHSTROB20-VG01)
Wilt u het bestemmingsplan 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 14 november tot en
met vrijdag 25 december 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

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

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 via telefoonnummer
088 – 647 14 75 of via e-mail
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Bekendmaking
Wet milieubeheer
Op donderdag 29 oktober is een melding ontvangen
in het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het oprichten van een uitbreiding van
het bestaande bedrijfsgebouw met een overkapping
voor opslag, Einsteinstraat 26 in Numansdorp. Deze
melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-20381216;

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.

