
Gemeentenieuws

Ontwikkelingen rondom  
het coronavirus
Op onze website www.gemeentehw.nl/coronavirus 
houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen 
rondom het coronavirus. Deze berichten worden in 
verschillende categorieën weergegeven:
• Laatste nieuws 
• Informatie voor werkgevers en ondernemers
• Informatie voor scholen en kinderopvang
• Informatie voor (sport)verenigingen 
• Dienstverlening gemeente 
• Zorgverlening in de Hoeksche Waard 
• Coronavirus: wat kunt u zelf doen?
• Regionale informatie
• Landelijke informatie

Gedeeltelijke lockdown 
gaat verder, maatregelen 
blijven nodig om elkaar te 
beschermen

Het aantal coronabesmettingen daalt. Premier Rutte 
gaf in de persconferentie op 17 november aan dat 
de cijfers nog steeds te hoog zijn, maar de trend is 
dalend. “De cijfers laten zien dat de maatregelen 
werken, of beter gezegd, dat ons gedrag werkt. We 
moeten volhouden en een tandje bijzetten. Er gloort 
voorzichtig licht aan het eind van de tunnel, maar 
we moeten de tanden nog even op elkaar houden”. 
Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke 
lockdown voortzetten. We gaan daarom terug naar het 
maatregelenpakket van twee weken geleden. 
Onder meer musea, theaters, zwembaden en 
pretparken kunnen na een sluiting van 2 weken 
weer open en we hebben meer mogelijkheden om 
te sporten. Mensen mogen per dag weer maximaal 
3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 
mensen in groepsverband buiten zijn. Tegelijk blijft de 
gedeeltelijke lockdown in stand. We blijven het aantal 
contactmomenten en reisbewegingen beperken. We 
blijven de basisregels toepassen. Het advies blijft om 
tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, 
tenzij strikt noodzakelijk. Om het aantal keren dat 
mensen in contact met elkaar komen te beperken, 
blijven evenementen verboden en is een algehele 
sluiting van de horeca. 

De maatregelen vanaf 19 november 

Groepen
• Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag. U 

ontvangt maximaal 1 groep mensen per dag;
• Buitenshuis mag u met maximaal 4 personen 

van verschillende huishoudens samen een groep 
vormen;

• In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een 
maximum aantal personen van 30. 

Het dagelijks leven
• Reis zo min mogelijk;
• Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
• Iedereen van 13 jaar of ouder draagt een 

mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het 
OV;

• In het voorgezet onderwijs (VO), middelbaar 
beroepsonderwijs (MBO) en hoger onderwijs (HO) 
draagt iedereen een mondkapje buiten de les;

• Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. 
Afhalen blijft wel mogelijk. Uitgezonderd zijn 
hotels voor hotelgasten die er overnachten, 
uitvaartcentra, luchthavens voorbij de security 
check, bedrijfskantines, eet- en drinkgelegenheden 
in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van 
patiënten, eet- en drinkgelegenheden bij locaties 
voor georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare 
groepen. Locaties met een gecombineerde functie 
sluiten het deel met horecafunctie;

• Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20.00 
uur;

• Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen 
mogen wel later openblijven;
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• Tussen 20.00 uur en 07.00 uur wordt er geen 
alcohol meer verkocht of bezorgd;

• Het is niet toegestaan om tussen 20.00 uur en 
07.00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in 
de openbare ruimte;

• Evenementen zijn verboden, met uitzondering van 
warenmarkten (de gewone weekmarkten), beurzen 
en congressen, bioscopen, theaters, concertzalen, 
musea, etc. Wedstrijden van sporters in instellingen 
voor topsport, wedstrijden in de Eredivisie en 
Eerste Divisie van het voetbal en personen tot 
18 jaar die sport beoefenen op de eigen club. 
Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als 
bedoeld in de wet openbare manifestatie;

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

• Bij dierenparken, musea, bibliotheken en andere 
doorstroomlocaties geldt dat bezoek moet 
plaatsvinden op basis van een reservering per 
tijdvak. Dit geldt niet voor detailhandel en 
warenmarkten (de gewone weekmarkten);

• Verbod op zingen in groepsverband, met 
uitzondering van professionele zangers, kinderen 
tot en met 12 jaar, zingen als onderdeel van de 
belijdenis van een geloof of levensovertuiging en 
zingen als onderdeel van een demonstratie;

• Bij uitvaarten mogen maximaal 100 mensen 
aanwezig zijn. 

Sporten is 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 4 personen. 
Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd 
zijn topsporters met status in aangewezen locaties 
(zoals Papendal) en voetballers (inclusief overig 
personeel in ‘bubbel’) van de Eredivisie en Eerste 
divisie;

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

• Sportkantines, douches en kleedkamers zijn 
gesloten;

• Geen publiek bij sport. 

Reizen
Voor reizen in Nederland geldt: 
• Reis zo min mogelijk;
• Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je 

vakantieadres;
• Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte. 

Voor reizen naar het buitenland geldt: 
• Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot 

half januari, tenzij strikt noodzakelijk;
• Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke 

reizen;
• Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies 

per land op Nederlandwereldwijd.nl;
• Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? 

Ga 10 dagen in thuisquarantaine;
• Reizen naar Caribische delen van het Koninkrijk kan 

wel. Check hiervoor het actuele reisadvies. 

Feestdagen
Sinterklaas kan binnen de regels van de gedeeltelijke 
lockdown gevierd worden. Premier Rutte verwijst 
naar de creativiteit van de Sint: “Sinterklaas heeft 
zelf het goede voorbeeld gegeven. Laten we hem 
volgen. Pakjesavond kunnen we bijvoorbeeld in kleine 
groepjes vieren, digitaal of verspreid over meerdere 
dagen. Daarnaast doet de Sint alleen zijn inkopen en 
waar mogelijk lokaal of anders online”. 

Het is te vroeg voor een besluit over welke 
maatregelen kunnen gelden rondom kerst en oud & 
nieuw. Dit hangt af van hoe we het de komende weken 
met elkaar doen. Minister De Jonge: “Hopelijk is er 
vanaf half december iets meer ruimte voor de dingen 
die we zo graag doen. Zo kunnen we tijdens deze 
donkere dagen extra aandacht voor elkaar hebben. 
Iets waar heel veel behoefte aan is”. Maar de minister 
geeft ook aan dat we voorzichtig moeten blijven: “We 
moeten erop letten dat we ons met kerst geen derde 

golf cadeau doen. We moeten nu volhouden om elkaar 
met de feestdagen een groot cadeau te geven”. 

Testen en traceren
De testcapaciteit wordt nog steeds uitgebreid. Minister 
De Jonge: “De komende maanden gaan we vaker 
testen. Zo zitten we het virus dichter op de hielen. 
Mensen, laat je testen als je verkouden of grieperig 
bent en blijf binnen”. Vanaf dinsdag 1 december 
kan iemand ook getest worden als hij of zij geen 
klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een 
besmetting. Dus als de CoronaMelder-app een melding 
geeft of als iemand naar voren komt uit het bron- en 
contactonderzoek. Vanaf dat moment gaat diegene in 
quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen 
en stopt bij een negatieve test de quarantaine. 

Uitgebreide informatie
Voor meer informatie kijkt op onze website  
www.gemeentehw.nl/actueel.

Uitnodiging 
digitale bijeenkomst 
‘De energietransitie: inzetten op besparen 
en overgaan op schone energie in de 
Hoeksche Waard’ 
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. Gemeente 
Hoeksche Waard organiseert woensdagavond 2 
december een digitale bijeenkomst over de overgang 
naar schone energie en het inzetten op besparen: de 
energietransitie. Tijdens deze bijeenkomst informeert 
de gemeente iedereen die geïnteresseerd is over de 
verschillende trajecten binnen de energietransitie in 
de Hoeksche Waard en hoe daaraan in gezamenlijkheid 
wordt gewerkt.  

Het doel is een klimaatneutrale Hoeksche 
Waard in 2050, wat ook de opdracht is 
vanuit het landelijk Klimaatakkoord
Daarmee bedoelen we dat alles wat we in de Hoeksche 
Waard doen geen negatieve gevolgen heeft voor het 
klimaat. De energietransitie - de overgang van het 
gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame 
vormen van energie - speelt hierin een grote rol. Het 
is dan ook 1 van de 4 thema’s in ons streven naar een 
duurzame Hoeksche Waard. De andere thema’s zijn: 
circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.  

Uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard 
richting energieneutraal’  
Eén van de ambities is een energieneutrale Hoeksche 
Waard in 2040: in de Hoeksche Waard wordt dan 
net zoveel energie duurzaam opgewekt als dat 
we gebruiken. In het voorjaar 2021 verschijnt het 
uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting 
energieneutraal’. Daarin staan concrete projecten 
waarmee we de komende 5 jaar aan de slag gaan om 
ons doel te bereiken. Dit uitvoeringsprogramma maakt 
de gemeente niet alleen. Verduurzamen doen we met 
z’n allen: inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en de overheid.  

Meld u aan voor de digitale bijeenkomst 
‘Inzetten op besparen en overgaan op 
schone energie’ op 2 december   
Op woensdagavond 2 december van 19.30 tot 21.00 
uur organiseert gemeente Hoeksche Waard een 
digitale bijeenkomst over de energietransitie. Tijdens 
deze digitale bijeenkomst informeert de gemeente 
inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties 
en volksvertegenwoordigers over de verschillende 
trajecten binnen de energietransitie in de Hoeksche 
Waard, zoals de Regionale Energiestrategie Hoeksche 
Waard (RES regio Hoeksche Waard), Transitievisie 
Warmte (TVW) en het uitvoeringsprogramma 
‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’ en hoe 
daar in gezamenlijkheid aan wordt gewerkt. Ook is het 
mogelijk vragen te stellen via de chat. Deelnemen kan 
alleen online.  

Meer informatie en aanmelden?  
Kijk dan op www.gemeentehw.nl/energietransitie. 

Na aanmelding ontvangt u een e-mailbevestiging 
met deelnamelink waarmee u op de avond zelf kunt 
deelnemen aan de bijeenkomst.  

Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst 
in de Hoeksche Waard.

Gratis cadeaubonnen 
voor woningeigenaren om 
energie te besparen
Gemeente Hoeksche Waard helpt haar inwoners 
om aan de slag te gaan met energie besparen 
door circa 5.000 cadeaubonnen weg te geven ter 
waarde van € 44,-. Met deze cadeaubonnen kunnen 
woningeigenaren via het Regionaal Energieloket in 
een webshop energiebesparende producten kopen, 
zoals radiatorfolie, tochtstrips of led-verlichting. Dit 
soort kleine aanpassingen in huis bespaart direct 
energie, verlaagt de energierekening en verhoogt het 
woongenot. En het gebruiken van minder energie is 
natuurlijk ook goed voor onze leefomgeving. 

Bent u eigenaar van een woning in de Hoeksche 
Waard? Vraag dan snel een cadeaubon aan op de 
website van Regionaal Energieloket. Want op is op. 

Hoe vraagt u de cadeaubon aan?
Regionaal Energieloket is het energieloket van 
gemeente Hoeksche Waard en werkt in opdracht van 
de gemeente. Op www.regionaalenergieloket.nl vult u 
uw postcode in. Vervolgens klikt u op de groene knop 
‘Vraag cadeaubon aan’ en laat u uw gegevens achter. U 
ontvangt daarna per e-mail een unieke code met een 
link naar de webshop en uitleg hoe u de cadeaubon 
kunt inwisselen. Per adres kan maximaal 1 bon worden 
aangevraagd. 

Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) 
vanuit het Rijk
De gemeente biedt de cadeaubonnen aan vanuit de 
subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Deze 
subsidie heeft de gemeente begin 2020 vanuit het 
Rijk toegekend gekregen. De RRE-subsidie is bedoeld 
om woningeigenaren te helpen bij het nemen van 
energiebesparende maatregelen voor hun woning. 
Samen met Regionaal Energieloket worden ook 
duurzame buurtacties georganiseerd om inwoners 
te helpen bij het verduurzamen van hun woning. 
Bijvoorbeeld door deze beter te isoleren of door zelf 
energie op te wekken met zonnepanelen. Deze week 
heeft de gemeente de aanvraag voor de RRE-subsidie 
voor 2021/2022 bij het Rijk aangevraagd. Als de subsidie 
wordt toegekend, dan is deze aankomende keer ook in 
te zetten om huurders te helpen met het nemen van 
energiebesparende maatregelen in hun woning.  

Vervolg





Ondernemers bedankt!

Vandaag is het de Dag van de Ondernemer. We 
bedanken alle ondernemers ongeacht grootte of 
branche voor hun waardevolle bijdrage aan de 
Hoeksche Waard. Wethouders Paul Boogaard en 
Huibert Steen van gemeente Hoeksche Waard spreken 
hun waardering met een videoboodschap. Bekijk het 
filmpje op de kanalen YouTube, Facebook of LinkedIn 
van de gemeente.

Geharmoniseerde 
Bomenverordening en 
Bomenlijst
Afgelopen oktober stelde de gemeenteraad 
een bomenverordening vast als geharmoniseerd 
boombeleid voor gemeente Hoeksche Waard. Deze 
bomenverordening beschrijft onder andere de 
spelregels voor bomenkap en vervangt de betreffende 
artikelen uit de APV. 

De belangrijkste wijziging ten opzichte van 
de voormalige gemeenten is dat vanaf nu alle 
gemeentelijke bomen alleen gekapt kunnen 
worden als er een omgevingsvergunning voor 
kap is afgegeven. Zo kan de gemeente eventueel 
noodzakelijke kap goed afwegen tegen de diverse 
belangen. Ook kunnen we afspraken maken met de 
betrokken partijen over herplant of compensatie. 
Voor het kappen van bomen die bijvoorbeeld zijn 
afgekeurd in verband met veiligheid of ziek zijn, is 
geen vergunning nodig. 

Geharmoniseerde Bomenlijst 
In de nieuwe Bomenverordening 2020 verwijzen 
wij naar een bomenlijst. De kaders hiervoor zijn 
vastgelegd in de bomenverordening. De bomenlijst 
bestaat uit waardevolle en monumentale bomen uit 
de Hoeksche Waard. Dit kunnen particuliere bomen 
zijn (zogenaamde waardevolle en monumentale 
bomen), maar ook bomen van andere overheden 
(indien monumentaal). Iedereen die bomen een groen 
hart toedraagt, nodigen wij uit om mee te denken. 
Hierover volgt begin 2021 meer informatie. 

Boomveiligheidscontroles in de 
Hoeksche Waard
Misschien heeft u ze wel zien lopen, 
boomveiligheidsinspecteurs met een tablet en 
een prikstok in de hand, die bezig waren om 
bomen te controleren. Jaarlijks laat de gemeente 
boomveiligheidscontroles uitvoeren en worden 
gemeentelijke bomen periodiek op veiligheid 
gecontroleerd. 

Deze inspecties leggen wij vast in ons 
boombeheersysteem. Iedere boom heeft haar eigen 
boompaspoort waarin alle gegevens geregistreerd 
zijn. Op deze manier kunnen we informatie geven over 
de veiligheidsstatus van iedere gemeentelijke boom. 

In sommige gevallen is het nodig om maatregelen 
te nemen om de veiligheid van een boom te 
garanderen. In de meeste gevallen gaat dit om 
snoeien, bijvoorbeeld het weghalen van dood hout. 
In enkele gevallen moeten bomen helaas gekapt 
worden. Bijvoorbeeld wanneer de veiligheid niet meer 
gegarandeerd kan worden. 

Veiligheidskap van 4 linden in 
Mijnsheerenland
Uit de boomveiligheidscontrole van dit jaar blijkt 
dat vier linden in Mijnsheerenland een intensieve 
zwamaantasting hebben aan de stamvoet. Het gaat 
hier om oude, beeldbepalende bomen waar we 
als gemeente zuinig op zijn. Daarom lieten we hier 
een extra inspectie uitvoeren. Hiervoor schakelden 
we een gespecialiseerd bureau in. Deze bomen 
vertonen zodanige gebreken dat ze niet meer veilig te 
behouden zijn. Kap is helaas de enige optie. 

Het gaat om 3 linden aan de Raadhuislaan en 1 aan 
de Wilhelminastraat. De kap vindt plaats op vrijdag 20 
november. Nieuwe bomen worden in de loop van het 
plantseizoen terug geplant.

Wat heeft u nodig om ook in 
de toekomst zelfstandig te 
kunnen blijven wonen in uw 
wijk of buurt? 

Laat het ons weten en vul onze 
vragenlijst in
Mensen worden steeds ouder en willen zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis wonen. In hun eigen woning, 
in hun eigen wijk of buurt, met familie en vrienden 
om hen heen en voorzieningen bij de hand. En zorg 
en ondersteuning in de buurt voor als daar (later) 
behoefte aan is. Maar wat betekent dat voor de 
toekomst?

Wat moeten we in de Hoeksche Waard 
hiervoor doen?
Dat is de gemeente, samen met verschillende lokale 
maatschappelijke organisaties, aan het onderzoeken. 
De resultaten beschrijven wij in een nieuwe visie 
op Wonen, Welzijn & Zorg. Deze visie moet ons 
handvatten bieden voor ontwikkelingen in de 
toekomst. Om deze visie aan te laten sluiten bij de 
behoefte van u, als inwoner, vragen wij uw mening in 
een enquête.  

We horen graag van u wat u nodig heeft 
om langer zelfstandig thuis te wonen
En wat dat voor uw woning en uw woningomgeving 
betekent. Zijn er dingen die u nu zelf al kunt doen 
of al doet om in te spelen op de toekomst? Waar 
hebben gemeente, maatschappelijke organisaties en 
zorgaanbieders volgens u een rol? En wat is die rol 
dan?

Wilt u ons helpen en onze vragenlijst 
invullen?
De vragenlijst vindt u op onze website  
www.gemeentehw.nl. Het beantwoorden van de 
vragen duurt ongeveer 10 minuten en kan anoniem. 
Onder iedereen die in de periode vrijdag 20 november 
tot en met vrijdag 4 december de vragen invult, wordt 
een Hoeksche Waard pas ter waarde van € 50,- verloot. 
Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, wordt wel uw 
e-mailadres gevraagd. Uw antwoorden op de vragen 
blijven ook dan anoniem. De winnaar krijgt persoonlijk 
bericht. We zijn benieuwd naar uw antwoorden en 
bedanken u voor uw medewerking!

Resultaten
De resultaten van de enquête maken we in deze 
rubriek, op onze website en op onze sociale 
mediakanalen bekend. In de tweede helft van 2021 
neemt de gemeenteraad een besluit over de visie.

Volkstuinen in Puttershoek 
te huur
Gemeente Hoeksche Waard heeft volkstuinen die 
verhuurd worden aan liefhebbers van een moestuin. 
Op dit moment is er in Puttershoek 1 tuin van 147 m² 
beschikbaar en komt per 1 januari 2021 een tweede 
tuin van 155 m² vrij. De kosten voor het huren 
bedragen ongeveer € 22,50 per jaar. De tuinen zijn 
gelegen tussen de Arent van Lierstraat en de Arie van 
Drielstraat.

De volkstuin stond bekend als plaats en hobby voor 
alleen gepensioneerden. Dat is allang niet meer zo. De 
volkstuin is bij uitstek geschikt voor iedereen die graag 
biologisch wil eten, of gezinnen die samen met hun 
kinderen graag iets met tuinieren en de natuur willen 
doen .

Interesse?
Belangstellenden voor het huren een volkstuin kunnen 
zich aanmelden via e-mail  
administratie.grondzaken@gemeentehw.nl 

Start bouw De Meent in 
Numansdorp 
Vrijdag 13 november was de officiële aftrap 
van de bouw van 30 appartementen en 24 
eengezinswoningen in De Meent, Numansdorp. 
Wethouder Van Leenen gaf samen met de heer Ton 
(projectontwikkelaar Midstate) het officiële startsein. 
Door de aangescherpte coronamaatregelen was 
de aftrap voor kopers te volgen via een livestream. 
Kopers ontvingen thuis een feestpakket en brachten 
vanuit huis een toast uit op de start van de bouw. De 
gemeente feliciteert kopers en de ontwikkelaar van 
harte met deze mijlpaal.

V E R V O L G

Vervolg

Er staat weer een 
nieuwe vacature op 
werkenbijdehw.nl!

•  Medewerker Integrale  
Veiligheid / Crisisbeheersing  
(36 uur)



Milieustraat alleen nog op 
afspraak toegankelijk
Met ingang van maandag 14 december is de 
milieustraat in Westmaas alleen open voor inwoners 
die vooraf een afspraak hebben gemaakt. Deze 
afspraak kan nu eenvoudig gemaakt worden via de 
website www.radhw.nl of via de app RAD HW. 

Afgelopen voorjaar stonden er tijdens de eerste 
coronagolf lange wachtrijen voor de milieustraat in 
Westmaas. Dit was toen een onbedoeld neveneffect 
van de intelligente lockdown.  De RAD constateert 
nu opnieuw langere wachtrijen, als gevolg van de 
recentelijk aangescherpte maatregelen.

Met een afsprakensysteem wordt het 
aantal bezoekers beter verdeeld over de 
dag
Piekmomenten en onvoldoende doorstroom van 
bezoekers wordt hierdoor voorkomen. Dit sluit aan bij 
het landelijk beleid om de verspreiding van het virus 
terug te dringen. Voordeel is dat lange wachtrijen 
worden voorkomen. 

Het maken van een afspraak kan eenvoudig via 
de website www.radhw.nl, via de app RAD HW of 
telefonisch via 0186 – 57 25 86. Nadat u uw gegevens 
heeft ingevoerd is er een keuzemogelijkheid voor 
een bepaalde datum en tijdblok. U kunt uw bezoek 
maximaal 2 weken vooruit plannen. Nadat u heeft 
gereserveerd wordt de afspraak digitaal bevestigd. 

Het is nu mogelijk om een afspraak in te 
plannen voor maandag 14 december
• Vanaf maandag 14 december is een bezoek zonder 

reservering niet mogelijk. Zonder reservering krijgt 
u geen toegang;

• Reserveren kan via www.radhw.nl, via de RAD HW 
app of telefonisch via 0186 – 57 25 86;

• Kijk voor alle richtlijnen en tips voor uw bezoek aan 
de milieustraat op www.radhw.nl;

• Houd u aan de maatregelen;
• Tip: download de app RAD HW.

Werkzaamheden 
parkeerterrein Molendijk 11 
in Klaaswaal
Op het parkeerterrein op de hoek van de Kerkstraat 
en de Molendijk starten wij op maandag 23 november 
met het uitvoeren van diverse werkzaamheden:
• Het afgraven en afvoeren van vervuilde grond 

onder het parkeerterrein door de Bunnikgroep uit 
Alphen aan den Rijn;

• Het inrichten van het parkeerterrein door 
aannemingsbedrijf Van den Berg Westmaas uit 
Heinenoord.

• Het parkeerterrein is door de werkzaamheden 
van maandag 23 november tot en met vrijdag 
18 december niet in gebruik. Door (weers-)
omstandigheden kunnen de werkzaamheden langer 
duren.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op. U kunt ons elke 
werkdag bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47 of via 
e-mail info@gemeentehw.nl onder vermelding van 
Molendijk 11 in Klaaswaal.

Viaduct over A29 bij Greup 
week dicht

Het wegdek van de Stougjesdijk bij het viaduct over de 
A29 is flink verzakt. Hollandse Delta gaat dit repareren. 
Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 november is het 
viaduct afgesloten. Er is dan geen doorgaand verkeer 
mogelijk tussen Klaaswaal en Oud-Beijerland. De 
woningen aan de Molendijk en Stougjesdijk blijven wel 
bereikbaar, net als de landbouwpercelen. Er worden 
omleidingsroutes ingesteld voor fietsers, hulpdiensten 
en overig verkeer. Door aparte omleidingsroutes 
verwacht Hollandse Delta de verkeersdrukte op het 
eiland zo veel mogelijk te spreiden.

Oorzaak verzakking
De oorzaak van de verzakking is de slappe ondergrond. 
In het verleden kon dit probleem worden opgelost 
door het aanbrengen van nieuw asfalt. Inmiddels is dat 
niet meer voldoende. Daarom gaat het waterschap 
eerst de fundering onder de weg verstevigen. „We 
verwachten dat het probleem hiermee definitief 
voorbij is”, zegt een woordvoerder van Hollandse 
Delta. 

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op onze website  
www.gemeentehw.nl / Actueel / Werk in uitvoering.

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

11-11-2020 Het aanleggen van een rotonde - Maasdijk, 

Westdijk, N489 in Mijnsheerenland.

11-11-2020 Het realiseren van een rotonde 

- Raadhuislaan kruising N489 in 

Mijnsheerenland.

12-11-2020 Energie besparende maatregelen voor 14 

woningen woningtype 1 - Roodborst in 

Maasdam.

12-11-2020 Het plaatsen van een tijdelijke woonunit - 

Munnikenweg 10a in Westmaas.

12-11-2020 Het renoveren van de voegen - Molendijk 

88 in Oud-Beijerland.

12-11-2020 Het uitbreiden van de woning - Prinses 

Irenestraat 18 in Oud-Beijerland.

12-11-2020 Het verbouwen van de bestaande 

productie locatie - Mijlweg 7 in 

‘s-Gravendeel.

13-11-2020 Legalisatie verzoek voor het dakterras - 

Havendam 27 in Oud-Beijerland.

15-11-2020 Het bouwen van een garage met 

verdieping - Middelsluissedijk WZ 95 in 

Numansdorp.

16-11-2020 Het bouwen van starterswoningen - 

Oostdijk 271 in Oud-Beijerland.

16-11-2020 Het plaatsen van beschoeiing - Fortlaan 33 

in Numansdorp.

16-11-2020 Het plaatsen van een dakkapel op het 

zijdak - 1e Kruisweg 16 in Oud-Beijerland.

16-11-2020 Het uitbreiden van het garagepark en 

wijzigen van de hoogte van het hekwerk - 

Reedijk 7 in Heinenoord.

16-11-2020 Het bouwen van een woning met 

vrijstaande berging - Wintertaling 1 in 

Numansdorp.

17-11-2020 Het plaatsen van een entresol vloer - 

Donkervoortlaan 10 in Oud-Beijerland.

V E R V O L G



Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

11-11-2020 Het vervangen van de bestaande 

beschoeiing voor een hogere houten 

damwand - De Grienden 25 in 

Puttershoek.

11-11-2020 Het realiseren van een in-/uitrit - 

Leerambachtstraat 48 in ‘s-Gravendeel.

11-11-2020 Het aanbrengen van hagelnetten - nabij 

Nieuw Piershilseweg 4a (sectie C 566 en 

gedeelte van  C 847) in Piershil.

13-11-2020 Het vernieuwen van de schuur en het 

maken van een in-/uitrit - Nassaustraat 12a 

in Klaaswaal.

13-11-2020 Het bouwen van een woning - 

Ambachtsheerenlaan 6 in Zuid-Beijerland.

16-11-2020 Het bouwen van een woning en 

het plaatsen van een tijdelijke 

woonunit - Molenweg 1 (kavel 27)  in 

Mijnsheerenland.

16-11-2020 Het bouwen van een woning - Wintertaling 

20 in Numansdorp.

16-11-2020 Het bouwen van een aanbouw aan de 

zijgevel van de woning - Kersenhof 1 in 

Nieuw-Beijerland.

16-11-2020 Het uitvoeren van groot onderhoud 

Wilhelminastraat 46 in Heinenoord.

16-11-2020 Het bouwen van een woning - Graaf van 

Egmondstraat 74 in Oud-Beijerland.

17-11-2020 Het plaatsen van een dakkapel op het 

achterdak - Lepelaar 23 in Oud-Beijerland.

17-11-2020 Het vervangen van 3 vlaggenmasten en 

plaatsen van 3 extra vlaggenmasten - 

Julianastraat 56-58 in Oud-Beijerland.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

12-11-2020 Vergunning voor het plaatsen van een 

mobiel onderzoekscentrum voor het 

bevolkingsonderzoek borstkanker vanaf 

dinsdag 8 december tot circa midden april 

2021 ter hoogte van het het Gemeentehuis 

Hoeksche Waard aan de Sportlaan 22 in 

Maasdam.

16-11-2020 Vergunning voor een huis-aan-huisverkoop 

op donderdag 31 december van oliebollen 

en appelbeignets t.b.v. de Gereformeerde 

Gemeente in Nieuw-Beijerland.

Beslistermijn verlengen

Datum 

 verlenging

Zakelijke inhoud

11-nov-2020 Het aanleggen van een dam en in-/uitrit - 

Middelsluissedijk WZ 44 in Numansdorp. 

De beslistermijn wordt met 6 weken 

verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 

Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 27-12-2020.

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.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

11-11-2020 Het slopen van bestaande opstallen - 

Schoolweg 21 in Numansdorp.

11-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Bernhardstraat 14 in Heinenoord.

11-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Gleede 132 

in Strijen.

12-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Oranjestraat 7 in Heinenoord.

12-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Plevier 10 in 

Oud-Beijerland.

12-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Reiger 21 in 

Oud-Beijerland.

12-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Zilvermeeuw 17 in Oud-Beijerland.

12-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Zilvermeeuw 29 in Oud-Beijerland.

16-11-2020 Het slopen van de bestaande bebouwing - 

Oostdijk 271 in Oud-Beijerland.

Overzicht collecte(s) 
komende periode

Datum collecte Zakelijke inhoud

23-11 t/m  

28-11-2020

Leger des Heils Fondsenwerving 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.

Ontwerp-uitwerkingsplan 
Torensteepolder fase 1b, 
Numansdorp ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerp-uitwerkingsplan 
Torensteepolder fase 1b, Numansdorp met 
bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het uitwerkingsplan
Op 11 juni 2019 is het bestemmingsplan 
Torensteepolder fase 1b en 1c vastgesteld. In dit 
bestemmingsplan is aan een (deel van) de gronden de 
bestemming ‘Woongebied – Uit te werken’ toegekend. 
Op grond van deze bestemming is nog geen sprake 
van een bouwtitel. Daarvoor moet deze bestemming 

eerst worden uitgewerkt. Voorliggend uitwerkingsplan 
voorziet in de uitwerking van deze bestemming voor 
het overige deel van Torensteepolder fase 1b en 
zorgt voor een bouwtitel voor de realisatie van 103 
woningen. 

Ter inzage 
Het ontwerp-uitwerkingsplan Torensteepolder fase 
1b, Numansdorp ligt met alle bijlagen met ingang van 
zaterdag 21 november tot en met vrijdag 1 januari 
ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.UPTSPfase1bNMD20-ON01).

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-
uitwerkingsplan kunt u indienen bij:
Het college van burgemeester en wethouder van de 
gemeente Hoeksche Waard: 
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp-
uitwerkingsplan Torensteepolder fase 1b, 
Numansdorp’.

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

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
• Op 25 juli 2018 is een melding ontvangen in het 

kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het oprichten van een inrichting aan 
de Voorstraat 22 in Numansdorp. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-18-342383. 

• Op 15 oktober 2020 is een melding ontvangen in 
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het oprichten van een op hoofdlijnen 
bestaat de verbouwing uit de volgende delen aan 
de Mijlweg 7 in ‘s-Gravendeel:

 -  Vrijwel alle machines en productielijnen zullen op 
een nieuwe positie worden opgesteld;

 -  Een aantal machines en productielijnen zullen 
uit productie worden genomen en van de locatie 
worden verwijderd;

 -  Een aantal machines zal nieuw worden 
aangekocht en op de locatie worden opgesteld;

 -  De bestaande vloer van hal b zal worden 
verwijderd. Er wordt een nieuwe fundering 
bestaande uit ca. 150 schroefpalen van 18 
meter gerealiseerd. Op deze fundering zal een 
nieuwe vloer met hoog draagvermogen worden 
gebouwd;

 -  De huidige onderhoudswerkplaats wordt van hal 
e naar hal n verplaats, waardoor het uitwendige 
aanzicht van hal n zal wijzigen;

 -  Er worden nieuwe ventilatoren geplaatst.
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer  
Z-20-380562.

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.

Vervolg



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

Nieuws uit de gemeenteraad

Wilt u (in)spreken?  
De raad luistert
Op dinsdagavond 24 november en donderdagavond 
26 november vanaf 19.30 uur heeft de raad 
‘beeldvormende bijeenkomsten’. Tijdens deze 
bijeenkomsten 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 de gemeente 
Hoeksche Waard. 

Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje 
‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomst online live volgen? 
Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomsten 
online volgen’.

U kunt op dinsdagavond 24 november inspreken op 
de volgende onderwerpen: Nota omgevingskwaliteit 
Hoeksche Waard, drie bestemmingsplannen, 
drie regelingen wegens de Wet ARHI, 
belastingverordeningen, begrotingswijziging voor 
Samenwerkingsovereenkomst Snel internet en de 
slotrapportage.

Slotrapportage
2 keer per jaar rapporteert het college over 
financiële afwijkingen op de begroting, in de zomer 
(zomerrapportage) en in de winter (slotrapportage). 
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar door de 
coronacrisis. Mede hierdoor heeft de gemeente 
(nog) niet alle beleidsvoornemens van 2020 (volledig) 
uitgevoerd. De gemeente stelt de gemeenteraad voor 
om deze werkzaamheden door te schuiven naar 2021, 
met het budget dat daar bij hoort. 

Op donderdagavond 26 november kunt u inspreken 
op de volgende onderwerpen: Visie Peuteropvang en 
voorschoolse educatie, 5 regelingen wegens de Wet 
ARHI en het programmaplan Duurzaamheid.

Programmaplan Duurzaamheid
Verduurzaming van de Hoeksche Waard is 1 van 
de hoofdopgaven van de gemeente. De gemeente 
heeft hiervoor een plan opgesteld met 4 thema’s: 
energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit 
en klimaatadaptatie. Het plan is gemaakt met inbreng 
van raadsleden, inwoners en organisaties uit de 
Hoeksche Waard. Het moet er voor zorgen dat de 
Hoeksche Waard verder verduurzaamt en klaar is voor 
de toekomst.

Bijeenkomsten online volgen
U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op 24 en 
26 november live online volgen via https://www.
gemeentehw.nl/rechtstreekse-uitzendingen-en-
geluidsverslagen. De uitzendingen beginnen om 19.30 
uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze 
bijeenkomsten vindt u op www.gemeentehw.nl/
Agendas-en-vergaderstukken. Klik op datum 24 of 26 
november 2020.

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. 

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie 
van de gemeenteraad, griffie@gemeentehw.nl of 
088 - 647 18 74. 

Op de volgende 3 manieren kunt u op dinsdag 24 
november uw stem laten horen:

 U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen 
wij uw mail uiterlijk dinsdag 24 november om 
12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl. 
Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp 
waarop u inspreekt

 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. Kiest u voor deze optie? Wilt 
u dan uiterlijk maandag 23 november 12.00 
uur contact opnemen met de griffie via 
griffie@gemeentehw.nl? 

 Liever inspreken vanuit het gemeentehuis?  
Dan kunt u op 24 november om 19.30 uur 
naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland 
komen. Hier wordt u geholpen met het 
inspreken. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan 
uiterlijk dinsdag 24 november 12.00 uur aan 
ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of 
via 088-647 1847?

Op de volgende 3 manieren kunt u op donderdag 26 
november uw stem laten horen:

 U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen 
wij uw mail uiterlijk donderdag 26 november 
12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl. 
Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp 
waarop u inspreekt.

 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. Kiest u voor deze optie? Wilt 
u dan uiterlijk woensdag 25 november 12.00 
uur contact opnemen met de griffie via 
griffie@gemeentehw.nl? 

 Liever inspreken vanuit het gemeentehuis?  
Dan kunt u op 26 november om 19.30 uur 
naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland 
komen. Hier wordt u geholpen met het 
inspreken. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan 
uiterlijk donderdag 26 november 12.00 uur 
aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl 
of via 088-647 1847?
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