
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

Hoeksche Waardse 
kinderopvang slaan handen 
ineen voor het signaleren 
van huiselijk geweld en 
kindermishandeling
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 
helpt professionals bij vermoedens van huiselijk 
geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 
stappen bepalen professionals of zij een melding 
moeten doen bij Veilig Thuis. Dit is een belangrijke 
taak en om deze meldcode goed uit te voeren, 
moeten alle betrokken partijen goed samenwerken. 
Daarom hebben alle kinderopvang organisaties in 

de Hoeksche Waard, Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid 
en gemeente Hoeksche Waard in een handreiking 
afspraken gemaakt over hoe zij omgaan bij zorgen 
over huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze 
handreiking is afgelopen week - in de week tegen de 
kindermishandeling - ondertekend door alle partijen. 
De gemeente zet zich in om een gevoelig en complex 
thema als dit onder de aandacht te blijven brengen. 
Onder de professionals in de gemeente Hoeksche 
Waard, maar ook onder alle inwoners. 

Voelt u zich niet veilig of maakt u zich zorgen over de 
veiligheid van iemand anders in uw omgeving? Bel dan 
gratis en anoniem met Veilig Thuis via 0800-2000. Ook 
als u twijfelt. 

De Luisterlijn is er 
voor iedereen
De Luisterlijn is bereikbaar voor iedereen die 
behoefte heeft aan een gesprek. Wilt u uw hart 
luchten, uw verhaal kwijt, of gewoon even een praatje 
maken? Neem dan contact op met de Luisterlijn via 
telefoonnummer 0900 - 0767 (normaal beltarief). 
U kunt bellen, maar ook mailen of chatten via www.
deluisterlijn.nl. Anoniem, dag en nacht, alle dagen van 
de week, het hele jaar door. Al meer dan 60 jaar weten 
mensen de Luisterlijn te vinden. Want praten lucht 
op. Wanneer u pijn heeft of ergens over piekert, op 
de momenten dat u zich alleen voelt of juist blij. Het 
hardop uitspreken wat u dwars zit, is vaak al een stap 
in de goede richting. Getrainde vrijwilligers geven u 
even dat steuntje in de rug.

Riool verstopt?   
Pas op met wie u in zee gaat!
Bent u op zoek naar een loodgieter of een 
ontstoppingsbedrijf? Let dan goed op met wie u 
zakendoet. Het is de laatste tijd helaas meerdere 
malen voorgekomen dat inwoners een onverwacht 
hoge rekening moesten betalen voor dit soort 
werkzaamheden. In plaats van een paar honderd euro 
moesten zij meer dan € 1.600,- betalen. Zoeken via 
een zoekmachine op het internet levert niet altijd het 
meest deskundige of goedkoopste bedrijf op. Er wordt 
geadverteerd met lage voorrijkosten en ze doen zich 
voor alsof ze een betrouwbare lokale partij zijn. Maar 
uiteindelijk krijgen mensen een hele hoge rekening 
gepresenteerd én is vaak het probleem niet opgelost. 
Kiest u voor een (lokale) ondernemer, benader deze 
dan altijd via zijn eigen website of rechtstreekse 
telefoonnummer. 

Wat moet u doen bij een verstopping van 
het riool?
In eerste instantie is het goed om na te gaan of de 
verstopping op uw eigen terrein zit. Zit het probleem 
voorbij de erfscheiding of weet u niet zeker of dat 
het geval is? Neem dan contact op met de gemeente. 
Kijk voor meer informatie op www.gemeentehw.nl / 
Riolering aansluiting en storing. 

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

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.  

Helpt u mee? Vul dan de vragenlijst in voor 
vrijdag 4 december
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!

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

19-11-2020 Het bouwen van een woning - 

Plan Pesanthof (kavel 3) Westmaas.

I N F O R M A T I E 27 november
2020

Er staan weer 
nieuwe vacatures op 
werkenbijdehw.nl!

•  Adviseur Ecologie/ 
Biodiversiteit  (36 uur)

•  Adviseur Integrale Veiligheid  
(28-36 uur)

•  Ondersteunend medewerker Hoeksche 
Campus (32 uur) - woensdag vaste werkdag



20-11-2020 Het bouwen van 18 twee-onder-een-

kapwoningen - Sectie D Perceelnummer 

1628 in Numansdorp.

20-11-2020 Het bouwen van een vrijstaande woning - 

Sint Anthoniehof kavel 2 in Maasdam.

20-11-2020 Het bouwen van een woning - 

Schenkeldijk 61b in Strijen.

20-11-2020 Het bouwen van een woning - 

Wintertaling 28 in Numansdorp.

20-11-2020 Het realiseren van een appartementen-

complex met 8 appartementen - Project de 

Wagenmaecker, Sectie N perceelnummer 

2688 in Strijen.

20-11-2020 Het realiseren van een dakopbouw - 

Trambaan 4 in Strijen.

20-11-2020 Het realiseren van een lunchroom / 

cafetaria - Kerkstraat 29 in ‘s-Gravendeel.

20-11-2020 Het vervangen van een damwand - 

Schelpweg 21 in Strijen.

23-11-2020 Het plaatsen van een geautomatiseerde 

stuw en het aanleggen van 10 duikers in 

gronddammen - Sectie W perceel 296, 

262,325 en 245 in Strijen. 

23-11-2020 Het realiseren van een blokhut 

met overkapping  - Oslostraat 12 in 

Goudswaard.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

18-11-2020 Het bouwen van een woning - 

Wintertaling 21 in Numansdorp.

19-11-2020 Het aanleggen van een uitrit - 

A.W. Lipsstraat 9 in Oud-Beijerland.

19-11-2020 Het bouwen van een opslaghal - Reedijk 7h 

in Heinenoord.

19-11-2020 Het uitbreiden van de school - 

Wilgenlaan 15 in Puttershoek.

23-11-2020 Het realiseren van een aanbouw aan de 

zijkant - Keizersdijk 133 in Strijen.

23-11-2020 Het bouwen van een woning - 

Wintertaling 12 in Numansdorp.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

25-11-2020 Vergunning voor de verkoop van 

kerstbomen t.b.v. Stichting Halte 

Zomervilla in de periode van donderdag 

3 december t/m donderdag 10 december 

op eigen terrein aan de Middelstraat 13, 

3264 AN in Nieuw-Beijerland. 

Beslistermijn verlengen

Datum verlen-

ging

Zakelijke inhoud

23-11-2020 Het in stand houden van de bestaande 

schuur - Laan van Heemstede 60a in 

Puttershoek. De beslistermijn wordt met 

6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van 

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 07-01-2021.

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

18-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Zilvermeeuw 31 in Oud-Beijerland.

19-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - van 

Hogendorplaan 4 in Maasdam.

20-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Aert van Nesstraat 5 in Oud-Beijerland.

20-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Tuinweg 27 

in Zuid-Beijerland.

23-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Binnenpad 34 in Oud-Beijerland.

23-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Kijffhoeck 26 

in Oud-Beijerland.

Overzicht collecte(s) 
komende periode

Datum collecte Zakelijke inhoud

30-11 t/m  

5-12-2020

Kerk in Actie alle dopren van gemeente 

Hoeksche Waard.

30-11 t/m  

22-12-2020

Team 177 We Move t.b.v. Roparun in 

de dorpen Maasdam, ’s-Gravendeel, 

Heinenoord, Mijnsheerenland, 

Puttershoek, Schenkeldijk en Westmaas.

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

01-10-2020 J. Stoffer (Strijen). Uitgeschreven conform 

art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

02-10-2020 B. Rosbergen (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.

Besluit eenrichtingsverkeer 
Nijverheidsweg in 
Heinenoord
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft besloten eenrichtingsverkeer in te 
stellen op de Nijverheidsweg in Heinenoord, tussen 
Nijverheidsweg 7 en de aansluiting met de Sikkel, met 
een uitzondering voor (brom)fietsverkeer door middel 
van de borden C2, C3, C4 en OB54. Dit in het kader van 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Bezwaarschrift indienen
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes 
weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift 
indienen bij het college van Hoeksche Waard. Het 
bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten 
minste: 
• de naam en het adres van de indiener;
• de datum van het bezwaarschrift;
• de gronden van het bezwaar;
• een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar zich richt;
• een telefoonnummer waarop de indiener overdag 

bereikbaar is, zodat wij de indiener kunnen 
uitnodigen voor een informeel gesprek. 

Voor de wijze waarop het bezwaarschrift wordt 
behandeld, verwijzen wij belanghebbenden naar de 
website: www.gemeentehw.nl.

Vervolg



Belanghebbenden kunnen, als onverwijlde spoed 
dat – gelet op betrokken belangen – vereist, 
ook een voorlopige voorziening vragen bij de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterda. 
Belanghebbenden kunnen ook digitaal een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moeten belanghebbenden wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit besluit? Neem dan 
contact op met met het team Openbare Ruimte via 
telefoonnummer 14 0186.

Toewijzing parkeerplaatsen 
voor het opladen van 
elektrische voertuigen
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten 2 parkeerplaatsen aan te wijzen voor 
het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen, 
waarbij aanvankelijk slechts 1 parkeerplaats wordt 
gerealiseerd. Het betreft de tweede en derde 
meest noordoostelijk gelegen parkeervakken van de 
parkeerplaats gelegen aan de zuidzijde van Buitendijk 
2 in Strijensas. Als later blijkt dat er behoefte aan is 
wordt de tweede parkeerplaats gerealiseerd voor het 
uitsluitend opladen van elektrische voertuigen.

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.

Besluiten en verordeningen 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op dinsdag 6 oktober onderstaand besluit 
vastgesteld. De Raad van de gemeente Hoeksche 
Waard heeft op dinsdag 10 november onderstaand 
besluit vastgesteld.
• Besluit tot het opnieuw geldend of vervallen 

verklaren van gemeentelijke collegeregelingen (6-
10-2020);

• Besluit tot het opnieuw geldend of vervallen 
verklaren van gemeentelijke collegeregelingen (10-
11-2020).

De Raad van de Gemeente Hoeksche Waard heeft 
op donderdag 12 november onderstaand besluit 
vastgesteld.
• Opnieuw geldend verklaren ruimtelijke visies 

voormalige gemeenten.

De Raad van de Gemeente Hoeksche Waard heeft 
op dinsdag 13 oktober onderstaande verordening 
vastgesteld.
• Verordening Nummering en Naamgeving gemeente 

Hoeksche Waard 2020

Op dinsdag 24 november heeft het college van B&W 
van gemeente Hoeksche Waard Tweede Kerstdag 
(zaterdag 26 december) op grond van artikel 2, 
vijfde lid van de Winkeltijdenverordening gemeente 
Hoeksche Waard 2021 als feestdag aangewezen.

Bovengenoemde besluiten en verordeningen zijn te 
raadplegen via de website www.gemeentehw.nl. 
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Vooraankondiging 
voorbereiden 
bestemmingsplan ‘Laan van 
Heemstede 44 Puttershoek’

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 ‘Laan van 
Heemstede 44 Puttershoek’ wordt voorbereid. 

Het plangebied is onderdeel van het 
landgoed Eeckelaar
Op de percelen met kadastrale aanduiding 
Puttershoek, sectie E, nummers 238, 239 en 240 is 
het mogelijk om 1 landhuis met 3 wooneenheden 
te bouwen. Het nieuwe bestemmingsplan zorgt 
ervoor dat 1 woonhuisensemble wordt gebouwd 
met 3 losse woningen in plaats van 1 landhuis met 3 
wooneenheden. 

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. 

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. 

Vastgesteld bestemmings-
plan ‘Havenstraat 3a en 
De Lane 5 Strijensas’
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde 
op dinsdag 10 november het bestemmingsplan 
‘Havenstraat 3a en De Lane 5 Strijensas’ vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in 2 ontwikkelingen. 
De plangebieden liggen in het buitengebied van 
de gemeente Hoeksche Waard, aan de Havenstraat 
3a en De Lane 5 in Strijensas. Het agrarisch bedrijf 
aan De Lane 5 in Strijensas is gestopt met de 
bedrijfsvoering. Om die reden is de wens ontstaan om 
de bestemming van het perceel zoals opgenomen in 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ te herzien in de 
bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Daarnaast voorziet het 
bestemmingsplan in het planologisch mogelijk maken 
tot het bouwen van een woning aan de Havenstraat 3a 
in Strijensas.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag met alle bijlagen 
van zaterdag 23 mei tot en met vrijdag 3 juli ter inzage. 
In deze periode konden zienswijzen worden ingediend. 
Er is 1 zienswijze ontvangen. Na een gesprek met 
de indiener van de zienswijze, initiatiefnemer en 
de gemeente, heeft de indiener de zienswijze 
ingetrokken. 

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
en alle bijlagen kunt u bekijken via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPLaneHstraat-VG01). 

Wilt u het bestemmingsplan op een servicepunt inzien? 
Maak dan een afspraak met het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186 | 088-647 37 76. 

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 28 november tot en 
met vrijdag 8 januari worden ingediend door een 
belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het 
ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

In het beroepschrift moeten in ieder geval de 
volgende gegevens vermeld worden:
• de naam en het 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 handtekenening.

Het beroepschrift kan worden gestuurd aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Mogelijkheid tot uitstellen van het in 
werking treden van het bestemmingsplan 
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. 
Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in 
werking treedt, kan een belanghebbende een 
voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Wanneer een belanghebbende gedurende de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de 
werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat 
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan 
contact op met Remko Advocaat via telefoonnummer 
14 0186 | 088-647 37 76 of via e-mail  
remko.advocaat@gemeentehw.nl.

Bekendmaking  
Wet milieubeheer
• Op donderdag 19 november ontving Sando 

Puinrecycling kennisgeving ingevolge artikel 
4.1 van het ‘Besluit mobiel bouw- en sloopafval’ 
voor het plaatsen van een mobiele puinbreker 
aan de Koninginneweg 25 in Zuid-Beijerland. 
De werkzaamheden vinden plaats gedurende 
3 werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur in de periode 
van maandag 21 december 2020 tot en met 
zaterdag 20 maart 2021;

• Op woensdag 11 november ontving Sando 
Puinrecycling kennisgeving ingevolge artikel 4.1 
van het ‘Besluit mobiel bouw- en sloopafval’ voor 
het plaatsen van een mobiele puinbreker aan de 
Spul 36 in Strijen. De werkzaamheden vinden plaats 
gedurende 2 werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur in 
de periode van maandag 30 november tot en met 
vrijdag 26 februari.

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.

V E R V O L G



Nieuws uit de gemeenteraad

Wat vindt de gemeenteraad 
van de voorstellen van het 
college? Kijk mee!
Aankomende week geeft de raad zijn mening over 
verschillende voorstellen van het college. Ze doet dit 
in twee vergaderingen op 1 en 3 december. Beide 
vergaderingen zijn vanwege coronamaatregelen 
digitaal. Ze starten om 19.30 uur. U kunt ze live digitaal 
volgen. 

Op dinsdagavond 1 december praat de raad 
over 3 bestemmingsplannen, drie voorstellen 
om verordeningen te harmoniseren, de Nota 
Ruimtelijke kwaliteit, belastingverordeningen, 
een begrotingswijziging voor de 
Samenwerkingsovereenkomst Snel internet en 
over de slotrapportage. 

Snel internet
Het college wil een snel en stabiel internet voor 
ondernemers en inwoners van de Hoeksche Waard. 
Ze wil daarvoor een samenwerkingsovereenkomst 
aangaan met het bedrijf E-fiber Hoeksche Waard B.V. 
Daarvoor is een wijziging in de begroting nodig. De 
gemeenteraad wordt voorgesteld deze wijziging vast 
te stellen. 

Op donderdagavond 3 december staat het 
programmaplan Duurzaamheid op de agenda en 
6 voorstellen om verordeningen te harmoniseren 
volgens de Wet AHRI.

Harmoniseren: de Wet ARHI
De Wet ARHI staat voor Algemene Regels Herindeling. 
In deze Wet staan regels voor heringedeelde 
gemeenten, zoals gemeente Hoeksche Waard. 
De voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard 

hadden op veel thema’s hun eigen verordeningen. 
Zoals voor Woonschepen en huisvesting. Maar ook 
voor Jeugdhulp en Schulddienstverlening. De Wet 
bepaalt dat op 1 januari 2021 de gemeente voor elk 
van deze thema’s 1 verordening heeft. Dit wordt ook 
‘harmonisatie’ genoemd. 

Vergaderingen online volgen
U kunt de oordeelsvorming op 1 en 3 december live 
online volgen via www.gemeentehw.nl / Bestuur & 
Organisatie / Bestuur / Gemeenteraad / Rechtstreekse 
uitzendingen & Geluidsverslagen. De uitzendingen 
beginnen om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze 
vergaderingen vindt u op  
www.gemeentehw.nl / Bestuur & Organisatie /  
Bestuur / Gemeenteraad / Agenda’s & 
Vergaderstukken. Klik op datum 1 of 3 december 2020.

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


