
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

Het coronavirus grijpt 
nog sneller om zich heen: 
Lockdown om contacten tot 
een minimum te beperken

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om 
zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle 
toename in het aantal besmettingen. Dat heeft zijn 
weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere 
behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Om de 
zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en 
onze contacten tot een minimum beperken. Daarom 
maakte premier Rutte maandag 14 december bekend 
dat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten 
minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot 
nu toe gaat.

“We realiseren ons hoe heftig en ingrijpend het besluit 
is wat we vandaag moeten nemen.” aldus premier 
Rutte. “Alles is er op gericht het aantal contacten tot 
een minimum te beperken.” De minister-president 
gaf ook aan hoe ernstig de situatie is: “We maken met 
17 miljoen mensen iets mee dat ongekend is.”

Alle maatregelen die vanaf 15 december gelden staan 
op de website www.rijksoverheid.nl. Rutte benadrukt: 
“Waar het de komende weken op aankomt is nog 
meer veerkracht. Dat klinkt makkelijk, maar wat is het 
moeilijk. Blijf elkaar helpen. Blijf geduldig naar elkaar.”

Startsein bouw 
nieuwbouwwoningen 
Pesanthof 
Wethouder Piet Van Leenen heeft samen met Nick 
Nieuwenhuizen van Nieuw Vastgoed op maandag 
14 december het startsein gegeven voor de bouw 
van in totaal 21 woningen bij het nieuwbouwproject 
Pesanthof in Westmaas. 

Wethouder Van Leenen: “We spannen ons in om in 
alle dorpen van de Hoeksche Waard te bouwen voor 
gevarieerde doelgroepen. Ik ben dan ook verheugd 
dat er nu midden in het dorp Westmaas een mooie 
woonwijk gebouwd gaat worden. Dat houdt het dorp 
levendig. Het heeft even geduurd, maar nu gaat toch 
letterlijk de eerste paal de grond in. Door het slopen 
van de bedrijfsloodsen en de oude schuur wordt het 
gebied opgeknapt. Hiervoor in de plaats komt een 
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ruim opgezette woonstraat met 21 woningen voor 
diverse doelgroepen.”  

Bijna alle woningen zijn verkocht 
Ontwikkelaar Nick Nieuwenhuizen is trots dat de bouw 
van dit project kan beginnen. Bijna alle woningen zijn 
verkocht. Er worden rijwoningen, twee-onder-een-
kapwoningen en vrijstaande woningen gebouwd die 
energiezuinig en comfortabel zijn.  

Feestelijke opening bij de bouw van het hoogste punt 
Door de coronamaatregelen kan er helaas geen 
feestelijke opening van het nieuwbouwproject 
plaatsvinden. Wethouder Van Leenen en ontwikkelaar 
Nick Nieuwenhuizen hopen bij de bouw van het 
hoogste punt, vlak voor de zomer, alsnog een 
feestelijke opening te organiseren samen met de 
nieuwe huiseigenaren.  

Wilt u meer betrokken zijn 
bij beleid inzake het sociaal 
domein? 

Dan bent u mogelijk een van de nieuwe 
leden van de Adviesraad Sociaal Domein 
Hoeksche Waard (ASDHW)
Werkt de jeugdzorg in de Hoeksche Waard naar 
behoren? Wat doet de gemeente om ondernemers 
te stimuleren meer mensen met een beperking aan 
te nemen? Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de 
thuiszorg? Wat betekenen de huidige ontwikkelingen 
voor de kwetsbare groepen in de toekomst? 
Vragen als deze vallen onder het begrip ‘sociaal 
domein’, dat is geregeld in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. De 
Adviesraad Sociaal Domein vindt dat iedere inwoner 
van de gemeente Hoeksche Waard de ondersteuning 
moet krijgen die hij/zij nodig heeft voor een waardig 
en zinvol leven.

Adviseer als lid van de Adviesraad 
Sociaal Domein wat er anders kan in onze 
gemeente!
De ASDHW geeft het college en gemeente Hoeksche 
Waard gevraagd en ongevraagd advies over het 
sociaal domein. Deze raad bestaat uit betrokken 
en ter zake goed geïnformeerde inwoners van 
de Hoeksche Waard. De Adviesraad is geen 
belangenvertegenwoordiger. Het college van B&W 
en de gemeenteraad betrekken de adviezen van deze 
raad wel in hun besluitvorming.

Wij zijn op zoek naar 5 nieuwe leden als 
uitbereiding op de huidige adviesraad
Wij zoeken actieve en initiatiefrijke vrijwilligers die 
over de volle breedte in staat zijn mee te werken aan 
het voorbereiden en opstellen van adviezen inzake het 
sociaal domein. U heeft bij voorkeur kennis van en/of 
ervaring in 1 of meer van de volgende beleidsthema’s: 
• Werk & Inkomen
• Jeugd
• Wmo (ook Mantelzorg)
• Wonen en Ruimtelijke Ordening (op raakvlak sociaal 

domein)
• Mobiliteit
Uw lidmaatschap is persoonlijk. U vertegenwoordigt 
geen andere instantie. U onderhoudt tussentijds 
contacten met organisaties en ambtenaren waardoor 
u uw advies meer inhoud kunt geven. De omvang van 
de werkzaamheden kan zeer wisselend zijn. De raad 
vergadert maandelijks op maandagavond. Er is een 
regeling voor een vrijwilligersvergoeding en onkosten.

1 van de nieuwe leden zal het secretariaat 
voeren
Wij zien op die positie graag een stevige 
persoonlijkheid met relevante ervaring. Zijn/haar 
belangrijkste taak is de Adviesraad organisatorisch en 
secretarieel te ondersteunen. Waar mogelijk heeft hij/
zij ook een inhoudelijke inbreng. 

Meer informatie of solliciteren.
Voor meer informatie mailt u naar voorzitter John 
Stuurman via contact@adviesraadhw.nl. Geef uw 
telefoonnummer door en we bellen u terug. Wij 
stellen het ook op prijs wanneer u ons wijst op 
mogelijke andere kandidaten voor dit boeiende werk. 
Uw gemotiveerde sollicitatie zien wij graag voor 
maandag 11 januari via contact@adviesraadhw.nl. Na 
een selectie wordt een aantal kandidaten uitgenodigd 
voor een gesprek. Deze zijn gepland in de periode van 
maandag 25 januari tot en met woensdag 3 februari 
aanstaande.

40 zienswijzen ontvangen 
op Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Randweg 
Klaaswaal

In de periode van zaterdag 17 oktober tot en met 
vrijdag 27 november lag de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) Randweg Klaaswaal ter inzage. Wij 
ontvingen 40 zienswijzen op de notitie. Iedereen die 
een zienswijze heeft ingediend, ontving hiervan een 
bevestiging. 

Wij gaan nu aan de slag met het opstellen van een 
zogenaamde nota van beantwoording. In de nota van 
beantwoording geven we weer waar alle zienswijzen 
over gaan. Ook staat in de nota wat wij wel en niet 
van die reacties overnemen. Wanneer de nota van 
beantwoording klaar is, is nog niet te zeggen. We 
verwachten de nota van beantwoording in januari 
klaar te hebben. Deze publiceren wij op onze site.  

Wij willen de kern van Klaaswaal ontlasten 
van doorgaand verkeer
Het wordt het steeds drukker op de wegen en de 
voertuigen worden groter. Dit alles zorgt ervoor dat 
de leefomgeving langs en de verkeersveiligheid op 
deze wegen al langere tijd  onder druk staan.
Als verkeer straks niet meer door de kern van 
Klaaswaal gaat, maar maakt gebruik van de nieuwe 

Vervolg

en recreëren is. En daar moeten we zuinig op zijn. Daarom volgen wij het landelijke 
Klimaatakkoord en gaan we voor een klimaatneutrale Hoeksche Waard in 2050. 

klimaat. Om dit te bereiken werken we vanuit het programmaplan Duurzaamheid 
aan verschillende trajecten zoals ook de Transitievisie Warmte, die binnen de 
energietransitie valt.

We werken gezamenlijk stap voor stap toe naar een 
aardgasvrije omgeving
In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk in 
2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. 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 de ‘Transitievisie Warmte’. 
Vervolgens wordt gezamenlijk per wijk en dorp een concrete uitwerking gemaakt in een 
Wijkuitvoeringsplan. Zo werken we gezamenlijk stap voor stap toe naar een aardgasvrije 
omgeving. 

Online bijeenkomst over de Transitievisie Warmte is op woensdagavond 13 januari
Woensdag 2 december was een eerste openbare online bijeenkomst over de 
energietransitie en daar hebben wij het proces over de totstandkoming van de 
Transitievisie Warmte toegelicht. Deze visie is niet van de gemeente, maar van ons 
allemaal. Daarom organiseren wij woensdag 13 januari van 19.30 tot 21.00 uur een 
online bijeenkomst. Na een uitleg over het traject van de Transitievisie Warmte, halen 
wij de uitgangspunten bij u op. En bespreken wij met u welke aandachtspunten er zijn 
en welke zorgen er mogelijk leven. Daarnaast hoort u hoe u de komende maanden 
betrokken wordt bij de Transitievisie Warmte.

U bent van harte uitgenodigd. Wilt u vóór dinsdag 12 januari via 
www.gemeentehw.nl/transitievisiewarmte laten weten of u aanwezig bent?

Heeft u vragen of opmerkingen? 
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 
8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 - 647 36 47 of e-mailadres 
duurzaamheid@gemeentehw.nl. Wij helpen u graag! Meer informatie is te vinden via 
www.gemeentehw.nl/transitievisiewarmte. Daar vindt u ook meer informatie over 
de energietransitie, een link naar de online bijeenkomst van 2 december en de 
animatievideo over de energietransitie.

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

Met vriendelijke groet,

Huibert Steen
wethouder Duurzaamheid

Uitnodiging online 
bijeenkomst
De Transitievisie Warmte: gezamenlijk werken 
we stap voor stap toe naar een aardgasvrije 
omgeving in de Hoeksche Waard

Meer 
informatie

en aanmelden,
scan de QR code

Woensdag
13 januari

19.30 tot 21.00 uur

Deelname is online
na aanmelding



randweg, wordt het een stuk veiliger voor bijvoorbeeld 
fietsers.

Wij stellen een ruimtelijk plan en 
milieueffectrapportage op
Deze zijn nodig om de aanleg van de 
randweg in Klaaswaal mogelijk te maken. 
De milieueffectrapportage (MER) brengt de 
milieugevolgen van de randweg in beeld en zorgt 
ervoor dat het milieubelang volwaardig wordt 
meegenomen bij de voorbereiding en besluitvorming 
over de randweg. De MER vormt zo een basis voor het 
opstellen van het ruimtelijke plan. 

Om een MER te kunnen maken, stelden wij een NRD 
op. In de NRD informeren wij u over de aanleg van 
de randweg in Klaaswaal, de MER, welke tracés wij 
onderzoeken, welke milieuthema’s wij in het kader van 
de MER gaan onderzoeken en tot welk detailniveau wij 
de onderzoeken uitvoeren.

Advies Commissie MER
Wij vroegen een onafhankelijk advies over 
de NRD aan de landelijke Commissie voor de 
milieueffectrapportage. Dit advies is vanaf maandag 
21 december openbaar en te vinden op  
www.commissiemer.nl. U kunt het advies vinden onder 
het kopje adviezen.

Kijk voor meer informatie op  
www.gemeentehw.nl/randwegklaaswaal. 

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

09-12-2020 Het realiseren van een twee-onder-een-kap 

woning - Schouteneinde kavel 3 en 4 in 

Puttershoek.

09-12-2020 Het realiseren van een vrijstaande woning - 

Schouteneinde kavel 1 in Puttershoek.

09-12-2020 Het realiseren van een vrijstaande woning - 

Schouteneinde kavel 2 in Puttershoek.

10-12-2020 Het bouwen van 35 appartementen en een 

verhuurbare ruimte - Vierwiekenplein 101 

in Oud-Beijerland.

10-12-2020 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 7 in Numansdorp.

10-12-2020 Het realiseren van een loods - Molendijk 

121 in Zuid-Beijerland.

11-12-2020 Het realiseren van een 

bedrijfsverzamelgebouw - Perceelnummer 

1116 Sectie H in Heinenoord.

11-12-2020 Het inrichten van een gronddepot 

molenpolder voor toekomstige 

ontwikkelingen - perceelnummer 472 

sectie D in Numansdorp.

11-12-2020 Het plaatsen van beschoeiing - Wintertaling 

6 a in Numansdorp.

12-12-2020 Het bouwen van 14 appartementen fase 3 - 

Piershil Oost Sectie C nr. 1940.

12-12-2020 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 15 in Numansdorp.

12-12-2020 Het vervangen van de damwand - 

Schelpweg 21 in Strijen.

13-12-2020 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 9 in Numansdorp.

14-12-2020 Het bouwen van een bedrijfsverzamelpand 

- Simon Stevinstraat/Anthonie van 

Leeuwenhoekstraat in Strijen.

14-12-2020 Het kappen en verplaatsen van 350 

m2 bomen voor de aanleg van een 

natuurbegraafplaats - Zomerlanden Sectie 

H nr. 1176 in Heinenoord.

14-12-2020 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 29 in Numansdorp.

14-12-2020 Het plaatsen van een dakopbouw - 

Constantijnstraat 28 in ‘s-Gravendeel.

14-12-2020 Het realiseren van een dakopbouw en 

dakkapel - Acacialaan 2 in Maasdam.

14-12-2020 Het restaureren van de molen landzicht 

Numansdorp – Burgemeester de 

Zeeuwstraat 52a in Numansdorp.

14-12-2020 Het slopen van de bestaande schuur en 

woning en het bouwen van een nieuwe 

schuur en woning - Weelsedijk 58 in Strijen.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

10-12-2020 Het slopen van de panden - Smidsweg 20 in 

Westmaas.

10-12-2020 Het verbouwen van de bestaande 

productie locatie - Mijlweg 7 in 

‘s-Gravendeel.

10-12-2020 Het wijzigen van de bestemming en het 

bouwen van een schuur - Boomdijk 29c in 

Klaaswaal.

10-12-2020 Het bouwen van een woning - Schenkeldijk 

61b in Strijen.

11-12-2020 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

achterzijde - Klipper 124 in Oud-Beijerland.

11-12-2020 Het bouwen van 2 ‘Bosman’ molens en 

het realiseren van doorgangen in de 

vooroevers - verschillende locaties langs de 

Binnenbedijkte Maas (vanaf Munnikenweg 

16 in Westmaas tot Polderdijk 31 in 

Maasdam).

14-12-2020 Het plaatsen van een dakkapel op het 

zijdakvlak van de woning - 1e Kruisweg 16 

in Oud-Beijerland.

15-12-2020 Het realiseren van een beschoeiing 

Wintertaling 2b in Numansdorp.

15-12-2020 Het realiseren van een beschoeiing 

Wintertaling 4b in Numansdorp.

15-12-2020 Het plaatsen van een entresol vloer - 

Donkervoortlaan 10 in Oud-Beijerland.

15-12-2020 Het realiseren van een beschoeiing - 

Wintertaling 6b in Numansdorp.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

10-12-2020 Collectevergunning voor de periode van 

maandag 15 februari t/m zaterdag 20 

februari 2021 aan Stichting Runningteam 

Korendijk t.b.v. Roparun. In  

Zuid-Beijerland, Piershil, Goudswaard, 

Nieuw-Beijerland.

14-12-2020 Standplaatsvergunning tot 1 januari 2031 

voor de verkoop van groente, aardappelen 

en fruit ter hoogte van de Gravin 

Sabinastraat 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

10-12-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Hooizolder 6 in 

Oud-Beijerland.

11-12-2020 Het ontmantelen van een tankstation - 

Beneden Oostdijk 76 in Oud-Beijerland.

11-12-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Bernhardstraat 

14 in Heinenoord.

14-12-2020 Het verwijderen van 2 dpo leidingen tussen 

Numansdorp en Willemstad - in het Hollands 

Diep en op land bij Numansdorp.

14-12-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Oostdijk 271 in 

Oud-Beijerland.
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Overzicht collecte(s) 
komende periode

Datum collecte Zakelijke inhoud

21-12 en  

22-12-2020

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

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.

Bekendmaking 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op dinsdag 8 december het ‘Beleid snippergroen 
en overige gronden 2021’ vastgesteld. 

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

Vastgestelde beleidsregels

Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft op dinsdag 22 september en dinsdag 15 
december onderstaande beleidsregels vastgesteld:

• Standplaatsenbeleid Hoeksche Waard 2020 (22 
september 2020);

• Beleidsregels Werk en Participatie Hoeksche Waard 
(15 december 2020);

• Beleidsregels Meedoen Hoeksche Waard (15 
december 2020);

• Beleidsregels Inkomen en handhaving 
Participatiewet Hoeksche Waard (15 december 
2020);

• Beleidsregels Bijzondere bijstand Hoeksche Waard 
(15 december 2020).

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

Ingetrokken verkeersbesluit

Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft besloten om een eerder genomen 
verkeersbesluit in te trekken. Het verkeersbesluit met 
publicatiedatum 23-06-2020 betreft het instellen van 
een parkeerverbod op de Konining Wilhelminastraat 
in Piershil ter hoogte van huisnummers 86 en 88 door 
het aanbrengen van gele onderbroken markering zoals 
bedoeld in artikel 24 van het RVV 1990.

Bezwaarschrift indienen
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 6 
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.

Aanvragen van een voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen, als onverwijlde 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 genoemde 
website voor de precieze voorwaarden.

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

Vooraankondiging 
voorbereiden 
bestemmingsplan ‘partiële 
herziening ruimtelijke 
plannen Numansdorp-Zuid’ 
(Torensteepolder)
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 een bestemmingsplan wordt voorbereid 
voor een partiële herziening van de ruimtelijke 
plannen van Numansdorp-Zuid. Het bestemmingsplan 
heeft betrekking op het ophogen van het aantal 
woningen in het gebied Torensteepolder. 

Deze bekendmaking is alleen een 
vooraankondiging
Het is op dit moment nog niet mogelijk zienswijzen 
tegen dit 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 deze gemeenterubriek, 
in de Staatscourant en het Gemeenteblad. Daarbij 
informeren wij u over het ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan en de mogelijkheden voor 
het indienen van een zienswijze. 

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Oranjehof Puttershoek’ ter 
inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Oranjehof Puttershoek’ met bijbehorende stukken ter 
inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Oranjehof 
Puttershoek’ heeft betrekking op de locatie die 
aansluit op de bestaande appartementen van de 
Prinsenhof in Puttershoek, kadastraal bekend sectie 
en nummer C2680. De huidige bedrijfsbebouwing 
(een voormalige drukkerij)  en een vervallen 
woning worden gesloopt. HW wonen zal 38 sociale 
huurappartementen ontwikkelen. Hiervoor is een 
ontwerpbestemmingsplan opgesteld. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen 
bekijkt u met ingang van zaterdag 19 december 
tot en met vrijdag 29 januari op de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.PTHOranjehof-ON01). 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. 

Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:
Raad van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Oranjehof Puttershoek’. 

Vragen?
Wilt u het bestemmingsplan liever op een servicepunt 
inzien of heeft u vragen? Neem dan contact op met 
Esther Munster of Sabine Voskamp via telefoonnummer 
14 0186 of per e-mail esther.munster@gemeentehw.nl 
of sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Oostdijk 187,  
Oud-Beijerland’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Oostdijk 187, Oud-Beijerland’ met bijbehorende 
stukken ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Aan de Oostdijk 187 te Oud-Beijerland is op dit 
moment een taxibedrijf en meubelstoffeerderij 
gevestigd. De bedrijfsvoering wordt beëindigd. 
Het plan is opgevat om de huidige bebouwing af te 
breken en hiervoor in de plaats 12 koopwoningen te 
realiseren.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
geluid (Wet geluidhinder)
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB (incl. aftrek) 
wordt overschreden door het verkeer op de 
gezoneerde wegen in de directe omgeving. De 
maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet 
overschreden. Het college heeft het voornemen om 
hiervoor een hogere waarde vast te stellen.

Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden geluid ‘Oostdijk 187,  
Oud-Beijerland’ liggen met alle bijlagen met ingang 
van 19 december 2020 tot 30 januari 2021 ter 
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code : 
NL.IMRO.1963.BPOostd187OBL20-ON01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak via het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is 
niet mogelijk.

Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij de 
gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard. Uw 
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u 
richten aan:
Gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard 
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Oostdijk 187, Oud-
Beijerland’.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden geluid kunt u indienen bij het 
College van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hoeksche Waard. Uw zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid kunt u 
richten aan:
Het college van burgemeester en wethouder van de 
gemeente Hoeksche Waard 
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden geluid Oostdijk 187,  
Oud-Beijerland’.
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Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? 
Neemt u dan contact op met de hieronder vermelde 
persoon.

Vragen?
Heeft u vragen over dit ontwerpbestemmingsplan? 
Neem dan contact op met Remko Advocaat, team 
Omgeving, via telefoonnummer 088 – 647 37 76.

Omgevingsvergunning 
en verklaring van geen 
bedenkingen project 
‘Steiger Rhoonse veer’ in 
Oud-Beijerland ter inzage
Inhoud en doel van het project
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend 
voor het vervangen en verplaatsen van de 
aanlegsteiger ‘Rhoonse veer’ in het centrum van Oud-
Beijerland. De aanlegsteiger wordt gebruikt voor voet- 
en fietsvaarverkeer tussen Rhoon, Oud-Beijerland, 
Spijkenisse en Oude Tol. De bestaande steiger wordt 
gesloopt en  vervangen door een nieuwe steiger. De 
nieuwe steiger wordt op een andere plaats gelegd. 
De verplaatsing van de steiger is in strijd met het 
bestemmingsplan.

De ontwerpstukken lagen ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende 
lagen met ingang van zaterdag 10 oktober tot en 
met vrijdag 20 november ter inzage. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend.

De ontwerpstukken zijn definitief
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard hebben de gevraagde omgevingsvergunning 
definitief verleend.  Dit doen zij door af te wijken van 
het bestemmingsplan met gebruikmaking van het 
zogenaamde ‘Wabo-projectbesluit’ (artikel 2.1, lid 1 
onder c Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht).  
Voordat de omgevingsvergunning kan worden 
verleend moet de gemeenteraad besluiten een 
verklaring van geen bedenkingen te geven. De 
gemeenteraad heeft op 22 september 2020 
ingestemd met het geven van een ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen. De ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen is automatisch een definitieve, 
omdat er geen zienswijzen zijn ingediend.

Ter inzage
De omgevingsvergunning, de verklaring van geen 
bedenkingen en de bijbehorende liggen met ingang 
van zaterdag 19 december tot en met vrijdag 29 
januari ter inzage. U kunt de stukken bekijken via de 
volgende website:
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.PBRhoonsevOV20–VG01)

Wilt u stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met het team Omgeving via 
telefoonnummer 140186.

Beroep indienen
Tegen dit besluit staat rechtstreeks beroep open bij de 
Raad van State. 
Een beroepschrift kan met ingang van 19 december 
2020 tot en met 29 januari 2021 worden ingediend 
door een belanghebbende die:
• aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat 

is geweest om een zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit in te dienen.

In het beroepschrift moeten in ieder geval de 
volgende gegevens vermeld worden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.

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

Mogelijkheid tot uitstellen van 
het in werking treden van het 
vaststellingsbesluit via een voorlopige 
voorziening
Het besluit treedt in werking een dag nadat de 
beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen dat 
het 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 besluit opgeschort totdat op het 
verzoek om voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen?
Heeft u vragen over dit bestemmingsplan? Neem 
dan contact op met Éowyn van Miltenburg via 
telefoonnummer 088 – 647 37 77of via e-mail  
eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl. 

Zakelijk beschrijving 
anterieure overeenkomst 
Oud-Cromstrijensedijk OZ 
129 Klaaswaal ter inzage

Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat zij voor het wijzigen van de 
bestemmingsplan aan de Oud-Cromstrijensedijk OZ 
129 in Klaaswaal een anterieure overeenkomst heeft 
afgesloten. 

Inhoud en doel van de anterieure 
overeenkomst
De gemeente is voornemens om de wijziging van 
de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ mogelijk 
te maken. Een bestemmingsplan wordt hiertoe 
nog opgesteld. In de anterieure overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over de sloop van gebouwen, de 
landschappelijk inpassing en eventuele schade. 

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de anterieure 
overeenkomst ligt ter inzage. U kunt hiervoor 
een afspraak maken met het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186. De zakelijke beschrijving 
betreft een samenvatting in hoofdlijnen van de inhoud 
van de overeenkomst.

Geen zienswijze of bezwaar mogelijk
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en 
de zakelijke beschrijving van de inhoud van de 
overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht of de 
Wet ruimtelijke ordening worden ingediend. 

Vragen?
Heeft u vragen over dit bestemmingsplan? Neem dan 
contact op met Roxanne Muller via telefoonnummer 
14 0186.  

Bekendmaking Wet 
milieubeheer
Op vrijdag 4 december zijn gegevens ontvangen in het 
kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. Het 
gaat over het veranderen van de inrichting van een 
autoreparatie- en herstelbedrijf, aan de Jan van der 
Heijdenstraat 29 in Oud-Beijerland. De verandering 
betreft de bouw van een stalling en onderhoudsruimte 
voor auto’s. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-20-382927.

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.
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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


