
Het is alweer december. Een maand die normaal gesproken vooral in 
het teken staat van de feestdagen. Maar het is dit jaar anders dan 
voorgaande jaren. En hopelijk ook anders dan komende jaren. Het grootste 
deel van het jaar stond in het teken van het coronavirus. Onze gedachten 
gaan uit naar die mensen die ziek zijn, dierbaren hebben verloren, mensen 
die eenzaam zijn of mensen die het fi nancieel moeilijk hebben door de 
coronacrisis.

Juist nu willen we elkaar tijdens de feestdagen zien. Maar daar moeten 
we erg voorzichtig mee zijn. Ook in onze regio is het aantal coron a-
besmettingen te hoog. De situatie is zeer ernstig. We hebben eerder met 
elkaar laten zien dat we het aantal besmettingen omlaag kunnen krijgen. 
Daar hebben we veel voor moeten laten. Niet op verjaardagsvisite, niet 
langs het sportveld staan, geen drankje in het café en noem maar op. 
Het zou enorm zonde zijn als we het voor niets hebben gedaan. Het is 
juist nu enorm belangrijk om onze contacten te blijven beperken. Met 
elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we het virus in een hoek drukken.

Houd u ook thuis aan de maatregelen
Vooral thuis en op bezoek raken te veel mensen besmet. De feestdagen 
vieren we natuurlijk het liefst met de mensen van wie we houden. Maar 
beperk het dit jaar tot uw eigen gezin of een klein gezelschap uit uw 
omgeving. We vragen u daarnaast met klem om: 

 niet meer dan het toegestane aantal bezoekers uit te nodigen;
 altijd 1,5 meter afstand te houden. Ook thuis;
 geen blokjesverjaardagen of -feestjes te organiseren óf te bezoeken.

Doe het voor uzelf én voor elkaar
Afstand houden doen we niet van elkaar, maar vóór elkaar! U laat door 
afstand te houden juist zien dat u om iemand geeft en die persoon niet wilt 
besmetten. We kunnen niet vaak genoeg zeggen: mensen die zich aan de 
maatregelen (willen) houden, verdienen respect en een groot compliment! 

Houd vol, zo lang als nodig
We willen allemaal corona zo snel mogelijk terugdringen. Ervoor zorgen dat 
minder mensen thuis besmet raken, helpt daarbij enorm. Hieronder geven 
wij u een aantal tips en suggesties hoe u op een verantwoorde en veilige 
manier familie of vrienden kunt zien. We rekenen op uw medewerking en 
wensen u alvast goede feestdagen en veel gezondheid toe.

Beste inwoner van Hoeksche Waard

Met vriendelijke groet,

Bereid bezoek voor
   Vraag uw bezoek op de dag zelf of ze klachtenvrij zijn. Zo niet, 

maak een nieuwe afspraak. 
   Bedenk hoe u en uw bezoek op 1,5 meter afstand 

van elkaar kunnen zitten. 
   Gaat u samen eten? Zorg ervoor dat u ook aan tafel 1,5 meter 

afstand houdt. Schuif eventueel een extra tafel bij. 
 Zet alvast een raam open.  
   Houd u aan het maximum aantal bezoekers.
   Leg wegwerphanddoekjes en 

handgel klaar in de wc en de keuken.

Tijdens het bezoek
   Geef elkaar geen hand, kus of knuffel. Doe het niet, voor elkaar.
   Vraag uw bezoek bij binnenkomst om de handen te wassen.
   Houd 1,5 meter afstand.
   Ventileer continu de ruimte. 
   Bedank uw bezoek dat zij wilden meewerken.

Nadat het bezoek weg is
   Was uw handen als het bezoek weer weg is.
   Maak deurklinken, kranen en de wc schoon.

Online quiz 
Heeft u alle gezelschapsspellen thuis ondertussen uitgespeeld? 
Of mist u de wekelijkse pubquiz in uw favoriete café? 
Organiseer voor vrienden en familie een online quiz. 
Jullie kunnen op afstand toch de strijd aangaan onder 
het genot van een hapje en een drankje. Gebruik daarvoor 
bijvoorbeeld create.kahoot.it/auth/register

Stuur een kaartje!
Slaat u het afspreken thuis nu liever over? 
Schrijf een lieve kaart en wie weet krijgt u er 
snel één terug. 

Maak een wandeling
Nodig uw bezoek uit voor een buitenactiviteit, in plaats van thuis. 
Ga fi jn uitwaaien op het strand of in het bos. Of maak een 
lange fi etstocht. Neem een thermoskan warme 
chocolademelk mee en iets lekkers om te eten. 
Houd u ook buiten aan de maximale groepsgrootte 
en houd 1,5 meter afstand.

Tip
Laat uw bezoek weten waarom afstand houden voor u 
belangrijk is. Bijvoorbeeld omdat u een kwetsbare vader 
of moeder hebt. Of omdat u bang bent om corona te 
krijgen. Deze informatie zorgt vaak voor meer begrip.

Thuisbezoek
checklist en tips

Kijk voor de laatste informatie en maatregelen 
op zhzveilig.nl.

Ontvangt u thuis liever geen bezoek?

Onderstaande ideeën zijn coronaproof en 

leuk om te doen met vrienden en familie. 

Stuur een kaartje!

samen voor veiligheid

Bram van Hemmen,
burgemeester gemeente 
Hoeksche Waard
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Wouter Kolff,
voorzitter Veiligheidsregio 
Zuid-Holland Zuid



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 
ook tijdens feestdagen
Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk 
op de zorg blijft onverminderd hoog. “Dit hadden 
we graag anders gezien en gehoopt. Voor onszelf, 
horeca, maar ook voor andere sectoren,” aldus 
premier Rutte in de persconferentie van 8 december. 
Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven 
voortzetten, ook tijdens de feestdagen.

Dit betekent dat de huidige maatregelen, naast de 
basisregels, blijven:
• Maximaal 3 personen per dag op bezoek.
• De horeca blijft gesloten.
• Personen vanaf 18 jaar sporten op anderhalve 

meter afstand.
• Dringend advies: werk thuis, tenzij het echt niet 

anders kan.
• Reis niet naar het buitenland, tenzij strikt 

noodzakelijk.

Feestdagen
De feestdagen brengen we in kleine en huiselijke kring 
door. Maar met wat creativiteit en vindingrijkheid 
kunnen we tijdens de feestdagen toch bij elkaar zijn. 
Bijvoorbeeld door op verschillende dagen in kleine 
groepjes bij elkaar te komen, of met een digitale 
verbinding samen te eten. Minister de Jonge: “We 
moeten oppassen dat we tijdens de feestdagen het 
virus niet cadeau doen aan diegene waar we op visite 
gaan. Het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen wij.”

Tijdens de feestdagen is het extra belangrijk dat we de 
basismaatregelen blijven naleven:

Houd 1,5 meter afstand
• We houden anderhalve meter afstand van mensen 

uit een ander huishouden, ook aan tafel of tijdens 
de viering.

Ruimte
• Kies waar mogelijk voor de plek met de meeste 

ruimte, zodat je makkelijker afstand kunt houden.

Handen wassen
• We wassen vaak onze handen, bijvoorbeeld als je 

ergens binnenkomt of voor je gaat eten.

Bij klachten
• Bij klachten, hoe mild ook, blijven we thuis, gaan 

niet naar buiten of bij anderen op bezoek en we 
laten ons testen.

Vraag hulp
• Wie besmet is, roept hulp in van anderen. 

Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere klusjes, 
zodat de besmette persoon thuis kan blijven.

Voorbereiding
Ook bij de voorbereidingen op de feestdagen is 
naleving van de basismaatregelen van belang:
• Doe gericht inkopen, winkel ’s ochtends of 

doordeweeks en ga alleen;
• Gemeenten en winkeleigenaren nemen 

maatregelen die mensen helpen om zich aan de 
regels te houden en drukte te beperken.

I N F O R M A T I E 11 december
2020



V E R V O L G

Veranderingen
Reisadvies Curaçao
• Met ingang van dinsdag 8 december heeft Curaçao 

een oranje reisadvies vanwege corona. Dit betekent 
dat reizen naar Curaçao wordt afgeraden. Wie 
terugkomt uit Curaçao gaat in thuisquarantaine.

Topsporters
• Vanaf donderdag 17 december mogen topsporters 

in de topsportcompetities weer trainen en 
wedstrijden spelen. Voetballers in de Eredivisie en 
Eerste divisie en topsporters met een status op 
aangewezen topsportlocaties mochten al trainen en 
wedstrijden spelen. Bekijk het onderwerp corona en 
sport op de website van de Rijksoverheid voor meer 
informatie.

Vooruitblik
Het kabinet kijkt tegelijkertijd ook naar wat wel 
mogelijk is in de toekomst. Het kabinet wil vanaf half 
januari gecontroleerde experimenten houden met 
publiek bij sportwedstrijden, bij theater en zakelijke 
congressen. Het doel hierbij is om te onderzoeken 
hoe dergelijke evenementen zo veilig mogelijk kunnen 
worden ingericht zodra daar weer ruimte voor is.

Vaccineren
Er is een eerste indeling gemaakt van wie bij de start 
van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt, en 
op welke locaties deze vaccins worden toegediend:
• Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen 

als eerste een oproep. Deze groep wordt 
gevaccineerd op circa 30 priklocaties, die de GGD 
verspreid over het land gaat inrichten;

• Direct daarna volgen de medewerkers uit de 
gehandicaptenzorg en thuiszorg;

• Parallel aan het vaccineren van de genoemde 
zorgmedewerkers wordt ook zo snel mogelijk 
gestart met het inenten van bewoners van 
verpleeghuizen en instellingen voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Deze groepen krijgen 
de vaccinatie in hun eigen woonomgeving;

• Iedereen die betrokken is bij de voorbereidingen 
zet alles op alles om zo vroeg mogelijk in januari de 
eerste prik te kunnen zetten.

Steunmaatregelen
Het virus en de maatregelen hebben forse impact op 
de samenleving en delen van de economie. Daarom 
ondersteunt het kabinet ondernemers en werkenden 
met het steun- en herstelpakket. Over de laatste 
aanpassingen aan de steunmaatregelen gaven 
de ministers van Economische Zaken en Klimaat, 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister 
van Financiën woensdag 9 december een nadere 
toelichting.

Aandacht voor elkaar
Juist tijdens de decembermaand is het van belang om 
wat extra naar elkaar om te kijken. “Het coronavirus 
raakt iedereen diep. Het heeft een enorme impact op 
wat het leven de moeite waard maakt,” zei minister 
De Jonge. “Mensen voelen zich eenzaam en vinden 
het lastig om te gaan met de gedeeltelijke lockdown. 
We moeten er voor hen zijn.” De campagne ‘Aandacht 
voor Elkaar’ verzamelt initiatieven uit het hele land en 
verspreidt verhalen die ook anderen kunnen inspireren 
om iets extra’s te doen voor de mensen om ons heen. 
“De eenzaamheid oplossen kan niemand, maar haar 
doorbreken kan iedereen,” aldus De Jonge.

Tweede peiling 
impact coronacrisis op 
ondernemers
Meer ondernemers maken zich zorgen 
over de gevolgen voor hun bedrijf
In november is voor de tweede keer een enquête 
gehouden onder ondernemers over de impact van 
de coronacrisis. In totaal vulden 532 ondernemers 
de digitale enquête in. Tijdens de eerste peiling in 
mei waren dit 436 ondernemers. Ruim 4 op de 10 
respondenten (43%) geven aan dat de impact van het 
coronavirus op hun onderneming (zeer) groot is. Een 
kwart (26%) geeft aan dat het coronavirus geen of 
nauwelijks impact heeft op hun onderneming.

De 532 ondernemers die de vragenlijst 
hebben ingevuld, zijn werkzaam in diverse 
sectoren
Opvallend was dat deze keer meer zzp’ers de 
enquête hebben ingevuld (57% van de respondenten 
tegen 42 % tijdens de eerste peiling). Bij 32% 
van de respondenten zijn 2 t/m 9 personen in de 
onderneming werkzaam, bij 9% 10 t/m 49 personen en 
bij 2% 50 personen of meer.

In de tweede peiling gaven meer ondernemers aan 
zich zorgen te maken over de gevolgen van het 
coronavirus voor hun bedrijf. De mate waarin zij zich 
zorgen maken, lijkt wel iets minder groot te zijn dan 
in mei. 31% maakt zich (heel) veel zorgen over de 
gevolgen van het coronavirus voor hun bedrijf, 42% 
maakt zich enige zorgen en 27% maakt zich geen 
zorgen. In mei gaf 50 % van de ondernemers aan 
zich (heel) veel zorgen te maken en 38 % maakte zich 
toen geen zorgen. Ondernemers die zich (heel) veel 
zorgen maken, lichten toe dat dit vooral komt doordat 
onduidelijk is hoelang de huidige situatie nog gaat 
duren. Dit zijn met name ondernemers die actief zijn in 
sectoren die hard worden geraakt door de coronacrisis 
(o.a. contactberoepen, horeca, de evenementen- 
en cultuursector of ondernemers die veel in het 
buitenland actief zijn).

Met name de financiële impact van de 
coronacrisis leidt tot veel zorgen
Net als bij de meting in mei geeft ongeveer 1 op de 
10 ondernemers aan op dit moment in de financiële 
problemen te zitten. De grotere ondernemingen 
hebben vaker hulp of steun gezocht bij de landelijke 
overheid. Zzp’ers hebben relatief vaker hulp bij familie 
of vrienden gezocht en bij de gemeente. Voor 37% van 
de respondenten is het op dit moment nog onduidelijk 
of en wanneer zij in de financiële problemen gaan 
komen door de coronacrisis. In mei was dit 31%. Een 
grotere groep ondernemers (39%) verwacht geen 
financiële problemen te krijgen door de coronacrisis. In 
mei was dit 21%.

Wethouder Paul Boogaard (economie) is 
blij met hoge respons op de enquête
“We werken als gemeente samen met de ondernemers 
aan een optimaal ondernemersklimaat. Dat 
betekent dat we luisteren naar de mening van onze 
ondernemers. Door de ondernemerspeilingen uit 
te voeren, krijgen we een goed beeld van wat er 
speelt en de impact die het coronavirus heeft. De 
uitkomst van de eerste peiling heeft geresulteerd 
in een noodsteunpakket voor ondernemers vanuit 
de gemeente. Met de uitkomsten van deze tweede 
peiling gaan we bekijken wat we nog meer voor 
ondernemers kunnen doen. Dit kan zijn het uitbreiden 
van het noodsteunpakket maar ook bijvoorbeeld 
het aanbieden van scholing op het gebied van 
digitalisering. Deze crisis onderstreept hoe belangrijk 
het is dat ondernemers de digitalisering omarmen.”

De resultaten van de tweede peiling in november over 
de impact van de coronacrisis op de Hoeksche Waardse 
ondernemers zijn samengevat in het rapport ‘Gevolgen 
coronavirus voor ondernemers in Hoeksche Waard’. 
Dit rapport en ook de resultaten van de eerste meting 
zijn te vinden op onze website www.gemeentehw.
nl/informatie-coronavirus/ondernemers. Hier vindt 
u alle informatie rondom corona voor ondernemers. 
De accountmanagers van team Ondernemen staan 
bovendien altijd klaar om ondernemers te helpen.

Voorbeeldwoningen 
gezocht voor buurtactie 
Energiezuinig wonen in 
Piershil en Numansdorp-
Zuidwest

Onlangs hebben inwoners van Piershil en 
Numansdorp-Zuidwest (tot aan Hallinxweg en de 
Burgemeester de Zeeuwstraat) een brief ontvangen 
over de buurtactie Energiezuinig wonen. In deze brief 
wordt aan woningeigenaren gevraagd om hun woning 
aan te melden als voorbeeldwoning voor een gratis 
energieadvies. Heeft u een koopwoning, dan kunt u 
zich nog steeds aanmelden.

In een energiezuinig huis woont u prettiger én houdt u 
aan het einde van de maand meer geld over. Daarnaast 
is energiebesparing beter voor het milieu. Daarom 
organiseert de gemeente samen met Regionaal 
Energieloket buurtacties Energiezuinig wonen.

Een adviesrapport voor u én voor de buurt
De buurtactie Energiezuinig wonen helpt u op 
weg met een goed en gratis advies. U kunt uw 
woning aanmelden en maakt dan kans om als 
voorbeeldwoning gekozen te worden. In uw buurt 
staan verschillende woningtypen. Het doel is om voor 
elk woningtype 1 woning als voorbeeldwoning te 
kiezen. Als uw woning gekozen wordt, ontvangt u een 
uitgebreid energieadvies op maat. Daarnaast maken 
we dit energieadvies (zonder naam- en adresgegevens) 
beschikbaar via de website van het Regionaal 
Energieloket. Zo kunnen ook uw buurtgenoten met 
eenzelfde woningtype meedoen met deze actie! 

Meld u aan als voorbeeldwoning voor een 
gratis energieadvies uiterlijk op dinsdag 
15 december
Wilt u meedoen? Meld uw woning dan uiterlijk 
op dinsdag 15 december aan via  
www.regionaalenergieloket.nl. Vul uw postcode in, klik 
op de knop ‘Buurtactie Energiezuinig wonen’ en geef 
uw gegevens door. Is uw woning gekozen? Dan neemt 
de energieadviseur contact met u op om een afspraak 
te maken voor een woningopname. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de coronamaatregelen. 

Online informatieavond over energiezuinig 
wonen op woensdag 10 februari
Op 10 februari organiseren we een online 
informatieavond voor iedereen uit Piershil en 
Numansdorp-Zuidwest. De adviezen per woningtype 
worden besproken en u kunt vragen stellen over 



energiezuinig wonen. Ook als u zich niet heeft 
aangemeld als voorbeeldwoning, bent u van harte 
welkom! Woont u in Piershil of Numansdorp-Zuidwest 
dan ontvangt u binnenkort een brief met informatie 
hierover.
Meer informatie: www.regionaalenergieloket.nl.

Uitslagen draagvlak-
metingen bekend
Sinds afgelopen week zijn 3 uitslagen van de 
draagvlakmetingen van de Bedrijven Investeringszones 
(BIZ) bekend. De draagvlakmetingen voor de BIZ 
Centrum Puttershoek en BIZ Zuid-Beijerland zijn 
positief. Daarmee verlengt de gemeente de BIZ met 
vijf jaar. De uitslag van de draagvlakmeting van de BIZ 
Beijerse Hof is negatief en wordt dus niet verlengd.

De Wet op de Bedrijven Investeringszone (BIZ) biedt 
ondernemers de mogelijkheid om te investeren in hun 
bedrijfsomgeving. Een BIZ is een afgebakend gebied 
zoals een winkelcentrum of een bedrijventerrein. Eerder 
stemde de gemeenteraad al in met de verordening 
waarin uitvoeringsovereenkomsten waren opgenomen. 
Hierna volgde per locatie een draagvlakmeting om te 
toetsen of ondernemers in de BIZ daadwerkelijk bereid 
zijn om de BIZ-bijdrage te betalen. 

De draagvlakmeting onder de ondernemers voor 
Centrum Zuid-Beijerland en Beijerse Hof vonden plaats 
in de periode 2 november tot en met 13 november. 
De draagvlakmeting in Centrum Puttershoek vond 
plaats van 16 tot en met 27 november. Voor de BIZ 
Centrum Zuid-Beijerland en BIZ Centrum Puttershoek 
kwam uit de draagvlakmeting dat ondernemers 
bereid zijn de BIZ-bijdrage te betalen om de plannen 
te realiseren. Voor de BIZ Beijerse Hof bleek er helaas 
niet voldoende draagvlak. Notaris Van Dorst-Dijkers uit 
Maasdam controleerde de verloop van de stemmingen 
en maakte het proces-verbaal. Hierdoor is bepaald dat 
de BIZ in Zuid-Beijerland en in Puttershoek per 1 januari 
2021 worden verlengd tot en met 31 december 2025. 
De BIZ Beijerse Hof wordt niet verlengd. 

Er is sprake van voldoende draagvlak 
omdat in Zuid-Beijerland
• 17 van de 20 stemmen zijn uitgebracht. Dat 

betekent dat 85% heeft gestemd. Hiermee is de 
minimale opkomst van 50% behaald. 

• Van de 17 stemmen waren 17 voor (100%) het 
verlengen van de BIZ (voorwaarde is minimaal 67% 
voorstemmers). 

Er is sprake van voldoende draagvlak 
omdat in Puttershoek
• 26 van de 35 stemmen zijn uitgebracht. Dat 

betekent dat 74% heeft gestemd. Hiermee is de 
minimale opkomst van 50% behaald. 

• Van de 26 stemmen waren 22 voor (85%) het 
verlengen van de BIZ (voorwaarde is minimaal 67% 
voorstemmers);

• De gezamenlijke WOZ-waarde van de voorstemmer 
is groter dan de gezamenlijke WOZ-waarde van de 
tegenstemmers. 

Er is sprake van onvoldoende draagvlak in 
het Beijerse Hof 
• 10 van de 13 stemmen zijn uitgebracht. Dat 

betekent dat 77% heeft gestemd. Hiermee is de 
minimale opkomst van 50% behaald. 

• Van de 10 stemmen waren 6 stemmen voor (60%) 
het verlengen van de BIZ (voorwaarde is minimaal 
67% voorstemmers). 

Werkzaamheden 
Heinenoordtunnel
Rijkswaterstaat voert diverse onderhouds- en 
renovatiewerkzaamheden uit in de Heinenoordtunnel. 
Daarom is de A29 tussen Oud-Beijerland en 
Barendrecht 2 nachten in 1 richting afgesloten.
• Vrijdag 11 december van 00.00 tot 05.00 uur
 De A29 is dicht tussen toerit Barendrecht en afrit 

Oud-Beijerland in de richting van Bergen op Zoom. 
• Zaterdag 12 december van 00.00 tot 05.00 uur
 De A29 is dicht tussen toerit Oud-Beijerland en afrit 

Barendrecht in de richting van Rotterdam. 

Informatie over de omleidingsroute vindt u op de 
website van Rijkswaterstaat. De Kiltunnel is tijdens 
de werkzaamheden tolvrij voor al het verkeer. De 
Heinenoordtunnel is tijdens de werkzaamheden wel 
toegankelijk voor nood- en hulpdiensten.

Gemeentelijke 
Vrijwilligerswaardering
Zaterdag 28 november gingen wethouders Joanne 
Blaak-van de Lagemaat en Paul Boogaard op pad om 
28 vrijwilligers in een verdiend zonnetje te zetten. 
De vrijwilligers die zij bezochten waren genomineerd 
voor de Gemeentelijke Vrijwilligerswaardering die dit 
jaar een ander gezicht kreeg vanwege de geldende 
maatregelen. Daarom was ervoor gekozen niet de 
vrijwilligers op 1 locatie te ontvangen, maar hen op 
te zoeken en te verrassen met een mooie attentie. 
Door het stralende weer werden de vrijwilligers 
ook letterlijk in het zonnetje gezet. Meer over de 
genomineerden leest u op onze website  
www.gemeentehw.nl/actueel.

Tussen de 8 en 12 jaar? 
Word Junior Cyber Agent 
voor de Hoeksche Waard!
Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, ook in 
gemeente Hoeksche Waard. Daarom zijn we op zoek 
naar Junior Cyber Agents: kinderen tussen de 8 en 
12 jaar die zichzelf en hun omgeving digitaal vaardig 
maken. Wil jij alles leren over hacken, datalekken en 
veilig internetten? Dan kunnen we jouw hulp goed 
gebruiken! Via de online game HackShield word jij 
een Cyber Agent die online gevaar kan herkennen en 
voorkomen. Daardoor kun je ook je omgeving – zoals 
bijvoorbeeld je ouders en opa en oma - leren hoe ze 
online veilig kunnen blijven. Zo bescherm je dus als 
Cyber Agent onze gemeente en zorgen we samen voor 
een veilige online wereld! 

Kom in actie!
Help jij ons om de gemeente te beschermen? 

Speel nu mee en word Cyber Agent van gemeente 
Hoeksche Waard! De beste Cyber Agents uit de 
Hoeksche Waard worden op een later tijdstip 
gehuldigd. Je kunt HackShield online spelen op  
www.joinhackshield.nl of download de app voor 
smartphone en tablet.

Meld je aan voor het Mobiel Media Lab 
Wil je meer leren over cybercriminaliteit en de game 
Hackshield? Kom dan op dinsdag 29 december naar 
het Mobiel Media Lab in Mijnsheerenland. Dit is 
een vrachtwagen van de politie die is omgetoverd 
tot een mobiele onderzoeksruimte. In het Mobiel 
Media Lab krijg je voorlichting van de politie en speel 
je de online game HackShield. Tijdens het spelen 
van de game ‘praat’ je met hackers en experts om 
samen oplossingen te vinden voor problemen zoals 
cyberpesten, online privacy, digitale veiligheid en 
datalekken. Het Mobiel Media Lab staat aan het Van 
der Straatenplein. Let op: je kunt alleen deelnemen als 
je je hebt aangemeld via www.debhw.nl.

Regionaal project HackShield Future Cyber 
Heroes
De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is dit najaar 
begonnen met de regionale uitrol van het project 
HackShield Future Cyber Heroes. Deelnemende 
gemeenten aan dit educatieve project zijn: Brielle, 
Dordrecht, Gorinchem, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-
Ambacht, Hoeksche Waard, Krimpen aan den IJssel, 
Nissewaard, Rotterdam en Westvoorne. HackShield 
laat kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar 
door middel van een spelprogramma kennismaken 
met de online wereld. Hierdoor worden de kinderen 
niet alleen weerbaarder, maar zorgen zij ook voor 
bewustwording bij hun naasten.

Vogelgriep in de 
Hoeksche Waard
De vogelgriep rukt op in Nederland, ook in de 
Hoeksche Waard. Op dit moment zijn nog maar enkele 
meldingen bekend. Maar mogelijk dat dit aantal de 
komende tijd stijgt. Wat houdt de vogelgriep nu 
eigenlijk precies in en waar moet u op letten?

Bestemming van dier op dier
Vogelgriep, ook wel vogelpest of aviaire influenza 
genoemd, is een besmettelijke virusziekte die door 
wilde watervogels kan worden overgebracht op 
pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en ganzen) 
en andere vogelsoorten zoals duiven en zwanen. 
Sommige typen van deze virusziekte leiden 
tot ernstige ziekte of overlijden bij vogels. Het 
vogelgriepvirus kan zich tussen dieren verspreiden 
door direct contact, door de lucht of via besmet 
materiaal zoals mest. Daarom geldt op dit moment 
onder andere een ophok- en afschermplicht 
voor risicovogels zoals pluimvee, watervogels en 
loopvogels. Op deze manier wordt geprobeerd 
verdere verspreiding te voorkomen. 

In zeldzame gevallen besmetting van dier 
op mens
In zeldzame gevallen (let op: alleen bij direct 
en intensief contact tussen besmette dieren en 
mensen) kunnen ook mensen geïnfecteerd worden. 
Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen 

Vervolg

Er staan weer 
nieuwe vacatures op 
werkenbijdehw.nl!

•  Specialist Groenbeheer (36 uur)
•  Specialist Grijs (wegen) (36 uur)
•  Regisseur sluitende aanpak (RSA)  

Sociaal Domein (32 - 36 uur)



dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: 
koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Soms komt 
oogontsteking voor. Had u de afgelopen 14 dagen 
contact met vogels waarbij vogelgriep is gevonden en 
krijgt u griepklachten? Bel dan uw huisarts. 

Ziet u zelf een zieke of dode vogel: 
wat moet u doen?
Raak de vogel niet aan! Laat hem liggen en maak 
online een melding via Fixi of neem telefonisch 
contact op met de gemeente via 14 0186 of 
Stichting Dierenambulance Hoeksche Waard 
via 06 – 10 00 55 80. Medewerkers van de 
dierenambulance zorgen er dan voor dat zieke of dode 
vogels in de openbare ruimte worden afgevoerd.

Meer informatie 
Meer informatie over de vogelgriep vindt u op de 
website van de Rijksoverheid:  
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep.

Gemeente Hoeksche Waard 
verhuurt vrachtwagen-
parkeerplaatsen
Op dit moment zijn er 3 parkeerplaatsen beschikbaar 
op de vrachtwagenparkeerplaats aan de Tienvoet in 
Heinenoord. Belangstellenden kunnen zich aanmelden 
via administratie.grondzaken@gemeentehw.nl

Aangepaste openingstijden 
servicepunten gemeente 
Hoeksche Waard
In verband met de aankomende feestdagen zijn 
de openingstijden van het gemeentehuis en de 
servicepunten als volgt gewijzigd:

• Donderdag 24 december, kerstavond, geopend tot 
15.30 uur;

• Vrijdag 25 december, eerste kerstdag, gesloten;
• Donderdag 31 december, oudejaarsavond, geopend 

tot 15.30 uur;
• Vrijdag 1 januari, nieuwjaarsdag, gesloten.

Wet Basisregistratie 
Personen (Wet BRP)
In de basisregistratie personen staan de 
persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland.
Deze ‘persoonslijst’ bevat gegevens als naam, adres, 
geboortedatum, huwelijksgegevens en gegevens over 
kinderen.

Registratie en actualisatie van de 
gegevens
Het actualiseren van de basisregistratie personen is 
een taak van de gemeente. Bij verhuizing naar een 
andere gemeente worden uw gegevens doorgestuurd 
naar de nieuwe gemeente. Het is belangrijk dat uw 

gegevens in de basisregistratie correct en actueel 
zijn. Als u wilt weten hoe u geregistreerd staat kunt u 
contact opnemen met het team Publiekszaken

Verstrekking persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden automatisch 
verstrekt aan overheidsinstellingen en bijzondere 
maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen. 

Pensioenfondsen ontvangen alleen de gegevens die 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun wettelijke 
taken. Instellingen die automatisch alle relevante 
wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen, gaan dus 
altijd uit van de informatie die zij hebben ontvangen 
uit de basisregistratie personen. Het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt 
welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt.

V E R V O L G

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? En kun je stoken bij alle weersomstandigheden? 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 en tips te geven. Kijk voor alle stooktips en informatie om overlast 
te verminderen op onze website: www.gemeentehw.nl/houtstook.

Houd het ventilatierooster
in huis open tijdens het stoken

87

2

4 5

31

6

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. 



Geheimhouding gegevens
Het verstrekken van gegevens voor publiekrechtelijke 
doeleinden kunt u niet voorkomen, dat is namelijk 
verplicht. 

Er zijn in enkele gevallen ook andere instellingen die 
om verstrekking van uw gegevens uit de BRP vragen, 
denk hierbij aan:
• een curator of advocaat voor het verzenden van 

een dagvaardiging naar uw adres;
• een notaris voor het opmaken van een akte;
• financiële instellingen, bijvoorbeeld voor het 

uitbetalen van pensioengelden.

U kunt een schriftelijk verzoek tot geheimhouding 
indienen bij het gemeentebestuur van de Hoeksche 
Waard. In dit verzoek geeft u aan voor welke instelling 
u geheimhouding vraagt. Het gemeentebestuur 
zal binnen vier weken aan uw verzoek voldoen. Het 
geheimhoudingsverzoek geldt tot het moment dat u 
het verzoek intrekt.

Verordening
Voor commerciële doeleinden worden geen gegevens 
verstrekt uit de gemeentelijke basisadministratie. Dit 
staat de wet niet toe. Als gemeente persoonsgegevens 
wil verstrekken aan niet-commerciële instellingen 
(sportverenigingen/particulieren), dan moet dat 
geregeld zijn in een gemeentelijke verordening. De 
mogelijkheid om dergelijke gegevens te verstrekken is 
in de verordening van de gemeente Hoeksche Waard 
niet opgenomen.

Overzicht verstrekte gegevens
De gemeente registreert aan wie ze uw gegevens 
gedurende het afgelopen jaar heeft verstrekt. 
Voor een overzicht hiervan kunt u (schriftelijk en 
ondertekend) een verzoek indienen.

RAD is op zoek naar 
collega’s
RAD is op zoek naar collega’s voor de combifunctie: 
Chauffeur / belader. Wilt u het team versterken en 
bent u in het bezit van het C-rijbewijs en Code 95? 
Neem dan contact met de RAD via telefoonnummer 
0186 - 57 25 86 of mail naar hrm@radhw.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 vi a 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

02-12-2020 Het bouwen van een woning - 

Wintertaling 9 in Numansdorp.

02-12-2020 Het bouwen van een woonhuis met inrit - 

Schuringsedijk 1 in Numansdorp.

02-12-2020 Het plaatsen van een houten vrijstaande 

overkapping - Torensteelaan 66 in 

Numansdorp.

02-12-2020 Het realiseren van een beschoeiing - 

Paltrokmolen 25 in Numansdorp.

03-12-2020 Het splitsen van het pand - 

Burg. de Zeeuwstraat 9 in Numansdorp.

03-12-2020 Het realiseren van een nokverhoging - 

Van der Doeslaan 27 in Maasdam.

03-12-2020 Het vernieuwen van de dakkapel en 

kozijnen aan de voorzijde van de woning - 

Vlasstraat 41 in ‘s-Gravendeel.

04-12-2020 Het bouwen van een woning - Sectie C 

Perceelnummer 2009 in Nieuw-Beijerland.

04-12-2020 Het legaliseren van een schuur met carport 

- Schuringsedijk 66 in Numansdorp.

04-12-2020 Het realiseren van een woning en 

aanleggen van een oprit - Kolonel 4 in 

Numansdorp.

04-12-2020 Het wijzigen van de voorgevel - 

Munnikendijk 48 in Westmaas.

05-12-2020 Het realiseren van een overkapping - 

Spechtstraat 8 in Numansdorp.

07-12-2020 Afwijken van het bestemmingsplan - 

Mollekade 23 in Heinenoord.

07-12-2020 Het bouwen van een nieuwe woning - 

Julianastraat 36 in Oud-Beijerland.

07-12-2020 Het plaatsen van een keerwand - 

Perengaard 43 in Nieuw-Beijerland.

07-12-2020 Het wijzigen van de gebruiksfunctie 

bedrijfslocatie naar woongebruik - 

Oud Bonaventurasedijk 101 in Maasdam.

08-12-2020 Het slopen van de bestaande woning en 

het realiseren van een nieuwe woning - 

Goidschalxoordsedijk 49 in Heinenoord.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

01-12-2020 Het uitbreiden van het bedrijfspand aan de 

achterzijde - Julianastraat 56 in  

Oud-Beijerland.

02-12-2020 Het plaatsen van beschoeiing - 

Wintertaling 3 in Numansdorp.

02-12-2020 Het bouwen van een woning - Griendweg 1 

in Nieuw-Beijerland.

03-12-2020 Het plaatsen van een aanbouw - 

Ranonkelstraat 66 in Oud-Beijerland.

03-12-2020 Het splitsen van een winkel en een 

bovenwoning - Oostdijk 25 / Bierkade 26 in 

Oud-Beijerland.

03-12-2020 Het bouwen van een woning met 

vrijstaande berging - Wintertaling 1 in 

Numansdorp.

04-12-2020 Het plaatsen van nieuwe kozijnen - 

Frisostraat 9 in ‘s-Gravendeel.

07-12-2020 Het realiseren van een nokverhoging aan 

de achterzijde van de woning - Oranjelaan 

Westzijde 61 in Puttershoek.

08-12-2020 Het kappen van bomen voor het 

nieuwbouwproject spuifront - 

Spuidijk tussen 2d en 4 in Oud-Beijerland.

08-12-2020 Het bouwen van een garage - 

Koninginneweg 25 in Zuid-Beijerland.

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

02-12-2020 Het slopen van een schuur - Schuringsedijk 

1 in Numansdorp.

02-12-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Molenaar 67 

in Oud-Beijerland.

02-12-2020 Het verwijderen van een golfplaten dak 

van een schuur - Kreekweg 5 in Klaaswaal.

04-12-2020 Het slopen van de bestaande woning - 

Graaf van Egmondstraat 74 in  

Oud-Beijerland.

08-12-2020 Het slopen van de bestaande woning - 

Goidschalxoordsedijk 49 in Heinenoord.

Overzicht collecte(s) 
komende periode

Datum collecte Zakelijke inhoud

14-12 t/m  

22-12-2020

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

Maasdam, ‘s-Gravendeel, Heinenoord, 

Mijnsheerenland, Puttershoek, 

Schenkeldijk en Westmaas.

14-12 t/m  

19-12-2020

TourforLife in Oud-Beijerland.

Vervolg



11-12 t/m  

12-12-2020

Door de Chr. Muziekvereniging Crescendo 

wordt op de vermelde datums bestelde 

kerststukjes huis-aan-huis afgeleverd 

in Zuid-Beijerland en Nieuwendijk. 

Deze actie is in plaats van de eerder 

aangekondigde actie oliebollenverkoop die 

op 9 december 2020 zou plaats vinden.

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

09-11-2020 S. Husic (’s-Gravendeel). Uitgeschreven 

conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

20-11-2020 T. Abubakar (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.

Bekendmaking

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op dinsdag 1 december onderstaand beleid 
vastgesteld.

• Bibob beleidslijn gemeente Hoeksche Waard 2020. 

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

Aangewezen parkeer-
plaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen - 
Numansdorp en Puttershoek

Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft het besloten op de volgende 
locaties 2 parkeerplaatsen aan te wijzen voor het 
uitsluitend opladen van elektrische voertuigen, 
waarbij aanvankelijk slechts 1 parkeerplaats wordt 
gerealiseerd. Het gaat om:

• 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Patrijslaan 2 in 
Numansdorp;

• 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Gele Lis 40 in 
Puttershoek. 

Als later blijkt dat er behoefte aan is kan de tweede 
parkeerplaats gerealiseerd worden 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.

Realisatie gehandicapten-
parkeerplaats - 
‘s-Gravendeel
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te 
realiseren op kenteken op het parkeerterrein aan de 
Hendrik Hamerstraat ter hoogte van huisnummer 161a 
in ’s-Gravendeel.

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.

Realisatie bushalte - 
Numansdorp
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten een bushalte te realiseren middels 
plaatsing van verkeersbord L03 en het verplaatsen 
van een algemene invalidenparkeerplaats E06 van 
het parkeervak. Ter hoogte van Voorstraat 7 in 
Numansdorp naar het parkeervak ter hoogte van 
huisnummer 8 aan de overzijde van de straat.

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 en 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.

Belanghebbenden kunnen, als onmiddellijke 
spoed dat – gelet op betrokken belangen – vereist, 
ook een voorlopige voorziening vragen bij de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. 
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 deze 
website voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
het team Openbare Ruimte via telefoonnummer 
14 0186.

Kennisgeving besluit 
verlengen beslistermijn 
Z-20-379281
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft 
besloten om de beslistermijn op de aanvraag 
omgevingsvergunning van SU-Specialiteitenfabriek 
Puttershoek, de termijn van maximaal 6 weken te 
verlengen. De aanvraag betreft ‘CBCP: Verkleining 
inrichting’.

Locatie: Rustenburgstraat 2A in Puttershoek
Nieuwe uiterste beslisdatum: dinsdag 14 januari 2021

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
Op vrijdag 20 november hebben wij gegevens 
ontvangen in het kader van het ‘Activiteitenbesluit 
milieubeheer’. Het gaat over het oprichten van een 
lunchroom/cafetaria gelegen aan de Kerkstraat 29 
in ‘s-Gravendeel. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-20-382294.

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.

Kennisgeving 
Wet milieubeheer
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op dinsdag 25 augustus van 
Xtensief projectmanagement B.V., namens SO-Retail 
B.V, een verzoek om maatwerk ontvangen. Het 
verzoek gaat over de Ridder van Dorpslaan 3 in Zuid-
Beijerland en betreft een verzoek tot maatwerk voor 
de herkeuring van ondergrondse tanks die onderdeel 
uitmaken van de inrichting.

V E R V O L G



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

De beschikking met bijbehorende stukken is 
op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan 
de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via 
telefoonnummer 078 - 770 85 85 kunt u een afspraak 
maken.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen 
deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te 
geschieden door het indienen van een bezwaarschrift 

gericht aan het college van B&W van gemeente 
Hoeksche Waard. Een bezwaarschrift kan worden 
ingediend gedurende een termijn van 6 weken na 
de datum van verzending van deze beschikking. Een 
bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in 
ieder geval het volgende te bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van de beschikking waartegen 

bezwaar wordt gemaakt;
• de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een verzoek worden gedaan tot 
het treffen van een voorlopige voorziening bij de 
Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam. Het verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening moet worden 
gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Rechtbank 
Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening 
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist.

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat besluit de gemeenteraad over het 
programmaplan Duurzaamheid? En over de 
slotrapportage? Dit en meer staat dinsdag 
15 december op de agenda van de raad. De 
raadsvergadering is vanwege coronamaatregelen 
digitaal. U kunt de vergadering live online volgen. 
Welkom!

Op dinsdag 15 december besluit de raad onder meer 
over verordeningen van de Wet ARHI (algemene 
regels herindeling), 3 bestemmingsplannen, de 
slotrapportage 2020, een begrotingswijziging, 
nieuwe leden begeleidingscommissie van de 
Rekenkamer Hoeksche Waard, instellen van een 
commissie Raadscommunicatie en het programmaplan 
Duurzaamheid. 

Slotrapportage
Twee 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 (helemaal) uitgevoerd. De gemeente stelt de 
gemeenteraad voor om deze werkzaamheden door te 
schuiven naar 2021, met het budget dat daar bij hoort. 

Programmaplan Duurzaamheid
Verduurzaming van de Hoeksche Waard 
is één van de hoofdopgaven van de 
gemeente. De gemeente heeft hiervoor 
een plan opgesteld met vier 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. Het college vraagt aan de raad om 
het programmaplan vast te stellen. 

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 
één verordening heeft. Dit wordt ook ‘harmonisatie’ 
genoemd. 

Hamerstukken
De raad heeft dinsdag 15 december 
bespreekvoorstellen en hamerstukken 
op de agenda staan. Hamerstukken 
zijn voorstellen van het college, waar 
alle fracties het mee eens zijn: de raad 

besluit wat het college voorstelt. De voorzitter van 
de raad hamert tijdens de vergadering de voorstellen, 
met een slag van de hamer, af. 

Vergadering live online te volgen
U kunt de vergadering op 15 december live online 
volgen via https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-
uitzendingen-en-geluidsverslagen. De uitzending 
begint om 19.30 uur.

De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst 
vindt u op https://www.gemeentehw.nl/Agendas-en-
vergaderstukken/. Klik op datum 15 december 2020.


