
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

Dragen mondkapje verplicht 
vanaf 1 december
Vanaf dinsdag 1 december is het dragen van een 
mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte 
ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en 
bij contactberoepen. Bijvoorbeeld in een winkel, het 
gemeentehuis of op het station. 

De verplichting geldt voor de volgende plekken:
• Openbare plekken die binnen zijn. Zoals musea, 

winkels, restaurants en theaters;
• Scholen en onderwijsinstellingen. Zoals middelbare 

scholen, hogescholen en universiteiten. Maar niet 
op basisscholen;

• Bij contactberoepen. Zoals bij de kapper en de 
fysiotherapeut;

• In het openbaar vervoer. Ook op de perrons en bij 
de haltes;

• Tijdens vervoer met een touringcar; en in het 
vliegtuig en op luchthavens.

Als mensen een vaste zitplaats hebben, mag het 
mondkapje af. Bijvoorbeeld in een theater. Als mensen 
van hun plek opstaan, moet het mondkapje weer op. 
Dit geldt niet voor het openbaar vervoer waar u te 
allen tijde in trein, bus, tram of metro het mondkapje 
moet ophouden.

Besloten gebouwen: geen advies, vaak wel 
mondkapje
De verplichting geldt niet voor besloten gebouwen. 
Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek 
toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld gebouwen die 
bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst. Daar 
zijn mondkapjes niet verplicht door de overheid. 

Bijvoorbeeld in kerken, moskeeën, tempels en 
synagogen. Organisaties of ondernemers kunnen 
wel zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren. Zij 
kunnen u ook verplichten een mondkapje te dragen.

Reden mondkapjesplicht
Door een mondkapje bijna overal verplicht te maken, is 
duidelijker wat de regels zijn. De overheid wil hiermee 
de verspreiding van het coronavirus tegengaan.

Boete op verplichte locaties
U kunt een boete van € 95 krijgen als u geen 
mondkapje draagt wanneer dat verplicht is. 
Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.

Mondkapje geen vervanging voor afstand 
houden
Een mondkapje vervangt nooit andere maatregelen. 
Ook met een mondkapje op houdt u 1,5 meter afstand 
tot anderen. En vermijdt u drukke plekken.

Soms lukt het niet om afstand te houden. Bijvoorbeeld 
in het openbaar vervoer of bij de kapper. Mondkapjes 
kunnen dan de verspreiding een beetje beperken. Als 
u een mondkapje draagt, beschermt u vooral andere 
mensen om u heen. Als zij een mondkapje dragen, 
beschermen ze u.

Mondkapje niet schadelijk
Volgens de Wereldgezondeidsorganisatie (WHO) 
zijn mondkapjes niet schadelijk. U krijgt geen 
zuurstoftekort of CO2-vergiftiging. Zuurstof 
en CO2 gaan er gewoon doorheen. Het dragen van een 
mondkapje kan als hinderlijk worden ervaren. Draag 
daarom een zo goed mogelijk passend mondkapje.

Geschikte mondkapjes en materialen
Op onze website vindt u meer informatie over 
geschikte mondkapjes en geschikte materialen voor 
mondkapjes. 

Uitzondering voor mensen met ziekte of 
beperking
Een uitzondering voor het dringende advies voor 
mondkapjes geldt voor:
• mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) 

beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een 
mondkapje te dragen of op te zetten; en

• mensen die daarvan ernstig ontregeld raken.

Het is niet nodig hier schriftelijk bewijs van te hebben. 
Winkeliers en handhavers moeten redelijk omgaan 
met deze groep mensen. Hun beperkingen zijn soms 
onzichtbaar.

Uitzondering voor kinderen onder de 
13 jaar
Mondkapjes zijn niet geschikt voor kinderen onder 
de 3 jaar. Het advies om een mondkapje te dragen 
geldt voor kinderen vanaf 13 jaar. Hoewel kinderen 
een minder grote rol bij de verspreiding van corona 
spelen dan volwassenen, geldt: hoe ouder het kind, 
hoe groter de rol bij de verspreiding van het virus is. 
Daarom geldt het dringende mondkapjesadvies ook 
voor kinderen vanaf 13 jaar.

Meest gezochte informatie over dragen 
mondkapje op een rij
Op de website van de Rijksoverheid leest u waar u 
een mondkapje moet dragen, hoe u een mondkapje 
draagt en wat goede mondkapjes zijn. Op onze 

website www.gemeentehw.nl/actueel zijn de meest 
gestelde vragen op een rijtje gezet. 

Corona, wanneer houdt het 
op?
Dit is een vraag waar niemand het antwoord op lijkt 
te weten. Wel weten we dat mensen soms moeite 
hebben met alle beperkende maatregelen die de 
regering hiervoor inzet. Dat dit nodig is begrijpen de 
meeste mensen wel, maar moeilijk is het zeker. 

Steeds meer mensen hebben tijdelijk of helemaal geen 
werk meer. Hierdoor komen gezinnen in de (financiële) 
problemen. Relaties krijgen het vaker moeilijk door 
het vele thuis zitten. Steeds meer familie, vrienden of 
kennissen die positief getest zijn op corona. Het leven 
is voor veel mensen een stuk minder rooskleurig dan 
een jaar geleden. Het maatschappelijk werk en sociaal 
raadslieden kunnen je vaak ondersteunen.

Maar moet ik dan hulp zoeken terwijl 
andere mensen meer en grotere 
problemen hebben? 
Ja eigenlijk wel, wacht vooral niet te lang met 
hulp zoeken. Zorg goed voor uzelf, dan kunt u ook 
weer beter voor andere mensen zorgen. Zo helpen 
we elkaar! Heeft u vragen over financiën of wilt u 
relatieproblemen of andere spanningen voorkomen? 
Heeft u te maken met verlies of rouw van een goede 
vriend, familie of afscheid moeten nemen van een 
mooie baan? Of herkent u uw vraag of probleem 
in onderstaande plaatjes? Neem dan vrijblijvend en 
geheel gratis contact op met Kwadraad, uw privacy is 
uiteraard wettelijk beschermd. 

U kunt hen bellen van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 12.30 uur via telefoonnummer 
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088 – 900 40 00. Of kijk op de website  
www.kwadraad.nl. U vindt daar online tips en u 
kunt chatten met een maatschappelijk werker. Het 
maatschappelijk werk en sociaal raadslieden van 
Kwadraad zijn gratis, er is ook geen eigen bijdrage. Ook 
voor vragen aan het schoolmaatschappelijk werk kunt 
u bovenstaand telefoonnummer bellen. Kwadraad is 
partner van het wijkteam in de Hoeksche Waard.

Bijeenkomst 
‘De energietransitie: 
inzetten op besparen en 
overgaan op schone energie 
in de Hoeksche Waard’
Ruim 110 geïnteresseerden namen online deel 
aan deze bijeenkomst. Zij ontvingen informatie 
over 3 trajecten binnen de energietransitie: het 
uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard richting 
Energieneutraal, de Transitievisie Warmte en de 
Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard.  

Hoeksche Waard energieneutraal in 2040
We werken toe naar een energieneutrale Hoeksche 
Waard in 2040. We wekken dan net zoveel energie in 
de Hoeksche Waard duurzaam op als we gebruiken. 
Samen met maatschappelijke organisaties, inwoners, 
ondernemers en andere overheden werken we aan 
een uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting 
energieneutraal’. Daarin staan concrete projecten 
waarmee we de komende 5 jaar aan de slag gaan om 
ons doel te bereiken. 

Transitievisie Warmte
In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat 
iedere gemeenteraad uiterlijk in 2021 een Transitievisie 
Warmte vaststelt. Gemeente Hoeksche Waard werkt 
zo stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving. 
Hiervoor onderzoeken we eerst per wijk of dorp wat de 
mogelijkheden zijn. En in welke wijken we voor 2030 het 
beste kunnen starten met een wijkaanpak. De uitkomst 
hiervan komt in een ‘Transitievisie Warmte’. Vervolgens 
wordt gezamenlijk per wijk en dorp een concrete 
uitwerking gemaakt in een Wijkuitvoeringsplan. 

Regionale Energiestrategie Hoeksche 
Waard (RES regio Hoeksche Waard)
In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat de 
thema’s elektriciteit en het realiseren van een 
aardgasvrije gebouwde omgeving regionaal wordt 
uitgewerkt en gerealiseerd. Hoeksche Waard 
onderzoekt als 1 van de 30 energieregio’s in Nederland 
hoe het beste duurzame energie op land opgewekt 
kan worden. Dit geven we samen vorm in de ‘RES regio 
Hoeksche Waard’. Er zijn verschillende bijeenkomsten 
geweest met inwoners en andere betrokkenen om 
tot de concept-RES te komen, die op 1 oktober is 
ingediend. Hierin staat dat wij met de huidige wind- 
en zonneparken al goed op weg zijn en inzetten op 
bijvoorbeeld nog extra opwekken van zonne-energie 
op grote (agrarische) bedrijfsdaken. Op 1 juli 2021 
dienen we de definitieve RES in bij het Nationaal 
Programma RES. 

Heeft u de bijeenkomst gemist? 
Huibert Steen, wethouder Duurzaamheid, opende 
de avond en vervolgens werden deelnemers aan 
de hand van presentaties geïnformeerd over de 3 
trajecten. Enthousiast werden vragen gesteld in de 
chat. Huibert Steen: “Het onderwerp duurzaamheid 
leeft binnen de Hoeksche Waard. En dat is goed, want 
verduurzamen doen we met zijn allen. We zijn al goed 
op weg, maar er moet ook nog veel gebeuren.” U kunt 
de bijeenkomst terugkijken via www.gemeentehw.nl/
energietransitie. Ook vindt u hier uiterlijk 18 december 
de beantwoording van de vragen uit de chat. 
De energietransitie is 1 van de 4 thema’s in het 
programma Duurzaamheid waar de gemeente samen 
met partners en inwoners aan werkt. De andere 
thema’s zijn: circulaire economie, biodiversiteit en 
klimaatadaptatie.

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

Succesvolle 
cadeaubonnen-actie 
voor energiebesparende 
producten

Kort na de start van de cadeaubonnen-actie waren alle 
circa 5.000 beschikbare cadeaubonnen aangevraagd 
door woningeigenaren in de Hoeksche Waard. Met de 
actie stimuleert de gemeente woningeigenaren aan de 
slag te gaan met energie besparen. 

Zo’n 3.400 bonnen zijn vóór 1 december ingewisseld. 
Wethouder Huibert Steen is blij dat zoveel inwoners 
gehoor hebben gegeven aan de oproep. “Met de 
cadeaubonnen willen we huiseigenaren aanmoedigen 
kleine maatregelen te nemen waarmee energie 
bespaard kan worden. Tochtstrips, ledlampen of een 
tijdschakelaar zijn het meest in trek. Deze relatief 
kleine maatregelen, dragen al bij aan het verlagen van 
het energieverbruik en de energierekening. En dat 
past in onze ambitie energieneutraal te zijn in 2040.”

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. Hiervoor 
lopen er bijvoorbeeld ook groepsaankopen voor 
zonnepanelen en isolatie. Op de website   
www.regionaalenergieloket.nl  lees je hier meer over. 

De in november aangevraagde 
cadeaubonnen konden tot 1 december 
worden gebruikt
Niet gebruikte cadeaubonnen zijn vanaf 1 december 
opnieuw door woningeigenaren aan te vragen. Dit 
kan alleen als je nog geen aankopen hebt gedaan met 
een cadeaubon. Circa 500 mensen die in de wachtrij 
stonden voor een cadeaubon, hebben 1 december 
als eerste een opnieuw beschikbare bon gekregen. Er 
zijn nu nog een kleine 1.000 bonnen beschikbaar. Heb 
je in november een cadeaubon aangevraagd, maar 
ben je deze vergeten in te wisselen voor 1 december? 
Ook jij kan opnieuw een cadeaubon aanvragen. Maar 
wees snel, want op is op! Kijk voor informatie en het 
aanvragen van een cadeaubon op  
www.regionaalenergieloket.nl. 

Voor 2021 heeft de gemeente een soortgelijke subsidie 
aangevraagd bij het Rijk. 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. 

Gratis cadeaubon van € 44,- 
voor woningeigenaren om 
energie te besparen 
Heeft u er al een aangevraagd? Er zijn nog 1.000 
bonnen beschikbaar. Wees er snel bij want op=op! 
Bent u eigenaar van een koopwoning in de Hoeksche 
Waard en wilt u graag besparen op energie? Dat 
kan ook al met kleine, slimme aanpassingen in huis 
zoals ledlampen, timerschakelaar of radiatorfolie. U 

bespaart direct op de energierekening en verhoogt 
uw woonplezier. Om u hierbij te helpen, kunt u nu een 
gratis cadeaubon aanvragen van € 44,-. U besteedt 
deze in de webshop van het Regionaal Energieloket. 
Vraag de cadeaubon aan via  
www.regionaalenergieloket.nl. 

Geslaagd webinar 
woningbouwplannen Alcazar

Half november organiseerde Stebru, in samenwerking 
met RoosRos Architecten en Beyond Now, een live 
webinar over de woningbouwplannen voor Alcazar in 
Puttershoek. Een geslaagde digitale informatieavond 
over de plannen voor deze locatie. Iedereen werd met 
een filmpje welkom geheten door wethouder Piet van 
Leenen. 

Inhoud webinar
Tijdens de webinar vertelden Stebru en de architect 
wat er gedaan is met de reacties op de plannen 
tijdens de Meet & Greet van het project eerder dit 
jaar. Ook toonden ze de laatste ontwerpen van Ars 
Virens voor de woningen en voor de buitenruimte. 
In die buitenruimte is onder andere veel aandacht 
besteed aan het groen en de dorpse uitstraling. 
Na de terugkoppeling op de plannen werd er meer 
informatie gegeven over de planning van het 
vervolgproces. 

Enquêteresultaten
De woningen die eerder nog witte blokjes 
waren, zijn inmiddels gemetselde huizen en 
appartementen die zoveel mogelijk aansluiten bij 
de architectuurvoorkeuren uit de eerdere enquête: 
dorpse, traditionele elementen met moderne 
uitstraling en lichte, aardse kleuren passend bij 
Puttershoek. Het gevarieerde aanbod werd erg 
gewaardeerd en sloot goed aan bij de behoefte. Er is 
ook gehoor gegeven aan de oproep om speelplekken 
voor kinderen te maken.

Op de hoogte blijven?
Webinar gemist, maar wel op de hoogte blijven van de 
plannen? Kijk op www.stebru.nl/alcazar en schrijf je in 
voor de nieuwsbrief. 

Vervolg

Er staat weer een 
nieuwe vacature op 
werkenbijdehw.nl!

•  Senior Adviseur Wonen  
(36 uur)



Tips voor het stoken 
van hout
Vaak zijn er nog veel vragen rondom het stoken van 
hout. Moet het schuifje van je kachel open of dicht? 
Leg je de kleine houtjes nu boven of onderop? Kan je 
stoken bij alle weersomstandigheden? En hoe herken 
je eigenlijk ‘goed vuur’? Gemeente Hoeksche Waard 
krijgt ook elke winter meldingen van overlast door 
rook en geur. Het stoken van hout is toegestaan, 
maar overlast willen we graag verminderen door 
voorlichting te geven. Samen met Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid en de gemeenten uit deze regio 
starten we daarom een campagne om mensen tips te 
geven over het stoken van hout.

Stooktips om hinder van rook en geur te 
verminderen
Als de dagen korter worden en het buiten kouder is, 
gaan veel houtkachels en open haarden weer aan. 
Voor veel mensen is dit gezellig en lekker warm. 
Maar soms is het beter om de kachel een dagje uit te 
laten. Bijvoorbeeld bij windstil en mistig weer. Deze 
en andere tips om overlast van rook en geur flink 
te verminderen, staan centraal in de campagne. Uit 
onderzoek van het RIVM blijkt namelijk dat ruim drie 
kwart van de mensen die hout stoken, het belangrijk 
vindt om rookoverlast in hun omgeving te beperken 
en is ook bereid om hiervoor simpele maatregelen te 
nemen.

Informatie en alle tips 
Alle stooktips en informatie om overlast te 
verminderen, vindt u op onze website  
www.gemeentehw.nl/houtstook. 

Nieuwe dienstregeling 
Hoeksche Waard en Goeree 
Overflakkee per 3 januari 
2021

Het openbaar busvervoer in de Hoeksche Waard wordt 
aangeboden door Connexxion. Door de coronacrisis 
reizen veel minder mensen met het ov. Daarom past 

vervoersbedrijf Connexxion vanaf zondag 3 januari de 
dienstregeling (tijdelijk) aan. 

De volgende wijzigingen ten opzichte 
van de huidige dienstregeling zijn 
doorgevoerd
• 3 spitslijnen vervallen, hierbij gaat het om trajecten 

waarvoor alternatieve verbindingen bestaan;
• 2 lijnen worden ingekort, ook hier bestaan 

alternatieve verbindingen;
• Op een aantal lijnen rijden in de spitsuren minder 

bussen;
• Op een aantal andere lijnen wordt de frequentie 

in de daluren op werkdagen en/of op zaterdagen 
verlaagd.

De verandering geldt minimaal voor een half jaar. Op 
www.connexxion.nl staan alle wijzigingen met de 
lijnnummers. Bij vragen kunt u contact opnemen met 
Connexxion via telefoonnummer 0900 - 266 63 99.

Collectieve zorgverzekering 
voor alle inwoners Hoeksche 
Waard mogelijk via 
VGZ Rotterdampakket

Alle inwoners van de Hoeksche Waard kunnen 
gebruikmaken van een collectieve zorgverzekering, 
het VGZ Rotterdampakket. Deze zorgverzekering is 
voor álle inwoners van de Hoeksche Waard, ongeacht 
hun inkomen of vermogen. Het vergoedingenoverzicht 
voor 2021 is nu bekend. Hier vindt u meer informatie: 
www.vgz.nl/zorgverzekering/gemeenten/hoeksche-waard

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. 
 

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

25-11-2020 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 13 in Numansdorp.

26-11-2020 Afwijken van het bestemmingsplan - 

Boezemsingel 7 in Oud-Beijerland.

26-11-2020 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 19 in Numansdorp.

26-11-2020 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 27 in Numansdorp.

26-11-2020 Het realiseren van een dakopbouw - 

Seringenstraat 22 in Oud-Beijerland.

26-11-2020 Het realiseren van 2 betonnen 

overkluizingen over een bestaande 

ruwwater transportleiding - Reedijk 9 in 

Heinenoord.

28-11-2020 Het plaatsen van een damwand - 

Ambachtsheerenlaan 15 in  

Zuid-Beijerland.

28-11-2020 Het realiseren van een beschoeiing - 

Paltrokmolen 17 in Numansdorp.

29-11-2020 Het plaatsen van een permanente dam in 

de sloot - Mariapolder 15a in Strijensas.

29-11-2020 Het realiseren van een berging, terras, 

balkon, het wijzigen van de achtergevel 

en het plaatsen van 2 dakkapellen op de 

zijgevel - Boompjesstraat 3 in Strijen.

29-11-2020 Het realiseren van een beschoeiing - 

Paltrokmolen 11 in Numansdorp.

29-11-2020 Het realiseren van een beschoeiing - 

Wintertaling 2b in Numansdorp.

29-11-2020 Het realiseren van een beschoeiing - 

Wintertaling 6b in Numansdorp.

29-11-2020 Het vervangen van de serre - 

Korte Smidsweg 19 in ‘s-Gravendeel.

29-11-2020 Het vervangen van een kozijn - 

Oud Bonaventurasedijk 74 in Strijen.

30-11-2020 Het bouwen van 2 twee-onder-een-kap 

woningen - Aan de Kreek, fase 7 in  

Nieuw-Beijerland.

30-11-2020 Het bouwen van 21 rijwoningen en 

6 tweekappers - Aan de Kreek, fase 7 in 

Nieuw-Beijerland.

30-11-2020 Het kappen van bomen voor het 

nieuwbouwproject spuifront - Spuidijk in 

Oud-Beijerland.

30-11-2020 Het realiseren van een beschoeiing - 

Wintertaling 4b in Numansdorp.

01-12-2020 Het reinigen van de gevel en herstel 

scheurschade - Kerkstraat 3 in Strijen.

01-12-2020 Het verbouwen van de woning - 

Prinses Irenestraat 4 in Oud-Beijerland.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

24-11-2020 Het plaatsen van een bijgebouw - 

Ambachtsheerenlaan 11a in Numansdorp.

24-11-2020 Het bouwen van een loods - Munnikenweg 

16a in Westmaas.

25-11-2020 Het renoveren van 15 woningen - Merel 

1 t/m 15 en Roodborst 14 t/m 26 in 

Maasdam.

27-11-2020 Het bouwen van een woning - Prins 

Bernhardstraat 68 in Oud-Beijerland.

V E R V O L G

Houd het ventilatierooster
in huis open tijdens het stoken
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De temperatuur zakt, de houtkachel gaat aan. Wij verzamelden de beste stooktips. 
Zo beperkt u de rook en geur voor de buren en uzelf.

Houtkachel aan? 
8 tips voor minder rook en geur  

open

dicht

Het hout is droog als het gebarsten 
is of als de bast loslaat. 

Bij verbranding van geverfd, gelijmd of 
geïmpregneerd hout komen zware metalen 
vrij. Papier en karton zorgt voor veel rook.

De meeste mensen doen het nog 
andersom. Deze Zwitserse methode 
werkt beter: Zware houtblokken 
onderop, aanmaakblokje bovenop. 

Controleer regelmatig of u goed vuur hebt

Stook schoon, onbewerkt hout Leg het meest brandbare 
materiaal bovenop

Stook alleen droog hout 

15.5%

Laat de open haard of houtkachel uit 
bij windstil of mistig weer. Op zulke 
dagen blijft de rook hangen.

Dan heeft u ook minder kans 
op een schoorsteenbrand.

Het hout kan dan beter verbranden 
waardoor u minder schadelijke 
stoffen hebt.

Laat de schoorsteen 
elk jaar vegen

Zet de luchttoevoer in 
de kachel helemaal open

Sla soms een dagje over

Een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt 
bijna geen rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen en 
donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: 
zorg dan voor meer luchtaanvoer.

Het vuur kan dan lucht aantrekken en de rook 
kan via de schoorsteen afgevoerd worden. 



27-11-2020 Het bouwen van een gebouw voor 

mindervalide - Vrouwehuisjesweg 1a in 

Mijnsheerenland.

30-11-2020 Het bouwen van een woning - Sint 

Anthoniehof 1 in Maasdam.

30-11-2020 Het plaatsen van een tijdelijke woning - 

Sint Anthoniehof 1 in Maasdam.

Geweigerde 
omgevingsvergunning 
(rectificatie)

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

17-11-2020 Het vervangen van 3 vlaggemasten en 

plaatsen van 3 extra vlaggemasten, 

Julianastraat 56-58 in Oud-Beijerland.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

24-11-2020 Vergunning voor jeugdraad van de 

Hervormde Kerk in Klaaswaal op woensdag 

30 december. Collecteren voor World 

Servantds d.m.v. de verkoop van oliebollen 

in Klaaswaal. 

30-11-2020 Vergunning wordt verleend voor het 

innemen van een standplaats voor de 

verkoop van oliebollen en appelbeignets 

in de periode van dinsdag 1 december tot 

en met donderdag 31 december van 10.00 

tot 20.00 uur op het adres Boonsweg 10 in 

Heinenoord. 

Beslistermijn verlengen

Datum  

verlenging

Zakelijke inhoud

27-11-2020 Het maken van een beschoeiing aan 

de voor- en achterzijde - Fortlaan 17 in 

Numansdorp. De beslistermijn wordt met 

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

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 10-01-2021.

Toekenning straatnaam

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

27-10-2020 ‘Binnenhaven’ in Strijen.

18-11-2020 ‘Sint Anthoniehof’ in Maasdam.

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

25-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Lavendelstraat 4 in Numansdorp.

25-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Molenaar 71 

in Oud-Beijerland.

30-11-2020 Het slopen van de dekvloer in een 

winkelpand - Veilingpassage 10 in  

Oud-Beijerland.

30-11-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Burg. 

Diepenhorstsingel 29 in Oud-Beijerland.

Overzicht collecte(s) 
komende periode

Datum collecte Zakelijke inhoud

07-12 t/m 

12-12-2020

Roparun Runningteam 222 in Oud-

Beijerland.

07-12 t/m

22-12-2020

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

Maasdam, ’s-Gravendeel, Heinenoord, 

Mijnsheerenland, Puttershoek, 

Schenkeldijk en Westmaas.

09-12-2020 Chr. Muziekvereniging Crescendo huis-aan-

huisverkoop oliebollen in Zuid-Beijerland 

en Nieuwendijk.

11-12-2020 Badmintonvereniging Smashing Maasdam 

huis-aan-huisverkoop van oliebollen in 

Puttershoek en Maasdam.

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de 

website van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl.

Vastgestelde regeling en 
besluit
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft op dinsdag 27 oktober de regeling 
‘Prostitutiebeleid Hoeksche Waard’ vastgesteld. 

De Raad van gemeente Hoeksche Waard heeft 
op dinsdag 28 april het besluit ‘Preventie-en 
Handhavingsplan Alcohol 2020-2023’ vastgesteld. 

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

Aanwijzing toezichthouder

Namens het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard, elk voor zover zijn bevoegdheid daartoe strekt, 
heeft de heer M.C. Dalm, teammanager Toezicht & 
Handhaving, in mandaat, de heer R.J.M. Oostvogels, 
met ingang van dinsdag 1 september aangewezen 
als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard 
2020.

Deze persoon is aangewezen als toezichthouder 
ingevolge:
• de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
• de Woningwet;
• de Wet ruimtelijke ordening;
• de Wet op de kansspelen;
• de Wet basisregistratie personen;
• het Bouwbesluit;
• de Bouwverordening;
• de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche 

Waard 2020;
• de Drank- en Horecaverordening;
• de Opiumwet art. 13b.

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


