
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

Heeft u hulp nodig tijdens 
de coronacrisis? Er zijn 
mensen in uw buurt die u 
willen helpen!

Heeft u hulp nodig tijdens deze lockdown, 
bijvoorbeeld om boodschappen te doen, een praatje 

te maken, of iets anders? Neem dan contact op met 
Welzijn Hoeksche Waard via telefoonnummer  
088 – 730 89 00. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en 
met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag 
van 09.00 tot 12.00 uur. U kunt ook kijken op  
www.welzijnhw.nl / Hulp / Coronahulp. Als uw vraag 
niet bij het getoonde aanbod op de website staat, 
betekent het niet dat u niet geholpen kunt worden: 
bel dan ook vooral, dan zoekt Welzijn Hoeksche Waard 
een vrijwilliger die u kan helpen. Als niet meteen wordt 
opgenomen, kunt u een bandje inspreken en wordt u 
zo snel mogelijk teruggebeld. Rondom de feestdagen 
zijn de openingstijden gewijzigd. Voor meer informatie 
kijkt u op www.welzijnhw.nl.

Eerste hulp voor ouders/
verzorgers in coronatijd
Ons dagelijks leven staat behoorlijk op z’n kop. We 
zijn zoveel mogelijk thuis, werken thuis, kinderen 
hebben kerstvakantie en krijgen straks weer online 
les. Met het hele gezin zijn we veel bij elkaar. Om met 
elkaar deze bijzondere periode goed door te komen, is 
informatie speciaal voor ouders/verzorgers verzameld 
op 1 website: hoekschewaard.alsvillage.nl/ouders. 

U vindt er tips en ideeën voor allerlei activiteiten, 
een overzicht van professionals aan wie u advies kunt 
vragen, informatie rondom corona en tips om elkaar 
als ouders/verzorgers even een hart onder de riem te 
steken. Ook staat er een overzicht van verschillende 
lokale activiteiten voor kinderen en jongeren. Neem 
regelmatig een kijkje op de site en laat u inspireren.

Heeft u zelf nog tips of ideeën? 
Mail dan hoekschewaard@alsvillage.nl. Zo houden 
we samen de site actueel en interessant voor ouders/
verzorgers in de Hoeksche Waard.

Een kerstkaart van ons aan 
u en voor een ander
Misschien heeft u hem al ontvangen, een kerstkaart 
van ons aan u. Vanaf zaterdag 12 december bezorgen 
de Roparunners door de hele Hoeksche Waard 
kerstkaarten. Om u te laten weten dat wij veel 
waardering hebben voor de manier waarop u in de 
Hoeksche Waard, met elkaar, omgaat met de steeds 
veranderende maatregelen. 

Bij deze kaart zitten 4 blanco kaarten met 
prachtige beelden uit de Hoeksche Waard 
van 4 verschillende fotografen
Deze kunt u versturen naar familie, vrienden en 
kennissen, om te laten weten dat u aan hen denkt. Het 
is niet voor iedereen vanzelfsprekend om dagelijks 
familie of bekenden om je heen te hebben. Met een 
klein gebaar kun je iemand al verrassen.

Heeft u geen kerstkaart ontvangen?
De Roparunners bezorgen de kerstkaarten op alle 
adressen in de Hoeksche Waard. Dit is een flinke 
klus. Wij horen het graag als u geen post van ons 
heeft ontvangen. U kunt dan een e-mail sturen naar 
communicatie@gemeentehw.nl. Dan zorgen wij 
ervoor dat u alsnog een kerstkaart ontvangt. 

Mobiel Media Lab Hackshield 
in Mijnsheerenland 
geannuleerd
De eerder aangekondigde voorlichting op dinsdag 
29 december voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar 
over cybercriminaliteit en de online game HackShield 
in Mijnsheerenland is vanwege de strengere 
coronamaatregelen geannuleerd. Kinderen konden 
zich via de website van Bibliotheek Hoeksche Waard 
inschrijven voor deze sessies in de tot mobiele 
onderzoeksruimte omgetoverde vrachtwagen van de 
politie. Zodra het weer mogelijk is, zorgen we ervoor 
dat het lab alsnog naar de Hoeksche Waard komt. 

Gezocht: Junior Cyber Agents (8-12 jaar)
Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, ook 
in onze gemeente. Daarom kunnen de politie en 
burgemeester wel wat hulp gebruiken. Zij zijn op zoek 
naar Junior Cyber Agents die zichzelf, hun omgeving 
en de gemeente kunnen beschermen tegen online 
gevaar. En in je kerstvakantie heb je daar extra veel tijd 
voor. Ga daarom snel naar www.joinhackshield.nl en 
doe mee. We kunnen je hulp goed gebruiken!

I N F O R M A T I E 23 december
2020

Heeft u hulp nodig tijdens 
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Natuurbegraafplaats 
Zomerlanden

Langs de oevers van de Maas ligt het Mollenbos. In 
een deel van dit bos ligt een plan voor een natuur-
begraafplaats: Zomerlanden. Mensen kunnen er 
straks zelf een laatste rustplaats kiezen. Op Natuur-
begraafplaats Zomerlanden gaat respect voor de 
overledene straks hand in hand met respect voor 
natuur en milieu.

Natuurbegraven is de oudste manier om 
een overledene te begraven 
Het lichaam wordt teruggegeven aan de natuur. 
Graven op een natuurbegraafplaats worden nooit 
geruimd, er is sprake van altijddurende grafrust. Het 
betekent ook dat er alleen maar natuurlijke mate-
rialen gebruikt mogen worden.

De initiatiefnemer is 
Natuurbegraafplaatsen Van Waarde 
Dit is een samenwerkingsverband tussen 7 
natuurbegraafplaatsen, verdeeld over het hele land. 
De verschillende locaties kenmerken zich door een 
grote diversiteit: van een oud landgoed in Drenthe, 
tot nieuwe natuur in Noord-Holland. De verbindende 
factor tussen al deze plaatsen is de zorg voor de 
natuur.

In aanloop naar dit plan voerde Natuurbegraafplaatsen 
Van Waarde overleg met vele belanghebbenden, 
waaronder Staatsbosbeheer, Hoekschewaards 
Landschap, de provincie en andere overheidspartijen. 
Dit leidde tot een plan waarin de natuurkwaliteit in het 
gebied de komende jaren verbeterd gaat worden en 
een deel van het bos toegankelijker wordt. Voor meer 
informatie kijkt u op www.zomerlanden.nl.

Hierover leest u volgende week meer onder 
‘Bekendmakingen’

Denk mee over inrichting 
van nieuw bos en 
participatie zonnepark 
Heinenoord

Samen met grondeigenaar a.s.r. heeft Eneco het plan 
om ten westen van de Heinenoordtunnel langs de 
oude Maas een zonnepark van circa 30 hectare te 
ontwikkelen. Inwoners van Heinenoord krijgen de 
mogelijkheid om mee te denken over de uitwerking 
van ontwikkelingen in het gebied.

Wij willen inwoners graag betrekken bij de 
ontwikkeling van het zonnepark Heinenoord en de 
inrichting van het compensatiebos

Zij hebben de mogelijkheid om hun ideeën te geven 
over:
1. De inrichting van en de financiële participatie 

in het mogelijke zonnepark ten westen van de 
Heinenoordtunnel;

2. De inrichting van een nieuw bos ten noorden van 
Heinenoord.

Meer informatie vindt u op  
www.debuitenzomerlanden.nl.  

Eind september 2020 besloot het college van 
B&W van gemeente Hoeksche Waard om het plan 
van het zonnepark door Eneco verder uit te laten 
werken volgens de gestelde voorwaarde. Ook mag 
Eneco starten met de voorbereidingen voor het 
zonnepark. Voorwaarde was dat de omgeving moet 
kunnen participeren in het zonnepark. Door mee te 
denken in het proces maar, ook doordat 50% van 
de elektriciteitsproductie van het zonnepark lokaal 
beschikbaar wordt gesteld. Het zonnepark wekt 
jaarlijks ongeveer 27.550.000 kWh duurzame energie 
op en wordt in samenhang met het wind-park Oude 
Maas ontwikkeld. 

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

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 als duurzaam alternatief voor aardgas. 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



uiteindelijk krijgen mensen een hele hoge rekening 
gepresenteerd én is vaak het probleem niet opgelost. 
Kiest u voor een (lokale) ondernemer, benader deze 
dan altijd via zijn eigen website of rechtstreekse 
telefoonnummer.

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

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

16-12-2020 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 18 in Numansdorp.

16-12-2020 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 23 in Numansdorp.

16-12-2020 Het realiseren van 4 woningen - 

Boezemhof ong. (Sectie B nummer 3115) 

in ’s-Gravendeel.

16-12-2020 Het realiseren van 6 woningen - 

Boezemhof/Boezembaan ong. (Sectie B 

nummer 2798, 3115) in ’s-Gravendeel.

17-12-2020 Het bouwen van een woning - 

Paltrokmolen 49 in Numansdorp.

17-12-2020 Het realiseren van 2 woonstudio’s in 

bestaand pand - Kerkstraat 67 in Strijen.

17-12-2020 Het realiseren van een dakopbouw - 

Bosschenhoek 24 in Oud-Beijerland.

17-12-2020 Het realiseren van een dakopbouw - 

Sluisendijk 17a in Heinenoord.

18-12-2020 Het bouwen van een woning - Kapitein 5 in 

Numansdorp .

18-12-2020 Het bouwen van een woning - Sectie N 

Perceelnummer 4440 in Strijen.

18-12-2020 Het bouwen van een woning - Sportlaan 22 

in Maasdam.

18-12-2020 Het realiseren van een pand t.b.v. 

bijeenkomsten - Sectie H Perceelnummer 

765 in Heinenoord.

18-12-2020 Het verwijderen van leidingen en put - 

Sectie D Perceelnummer 1562, 1588, 1591 

in Numansdorp.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

16-12-2020 Het realiseren van een beschoeiing - 

Wintertaling 4a in Numansdorp.

17-12-2020 Het realiseren van een dakopbouw - 

Seringenstraat 22 in Oud-Beijerland.

17-12-2020 Het realiseren van diverse meerwerk 

opties - Aan de Kreek kavel 18 t/m 26 in 

Nieuw-Beijerland.

17-12-2020 Het realiseren van een blokhut 

met overkapping - Oslostraat 12 in 

Goudswaard.

17-12-2020 Het bouwen van een garage met 

verdieping - Middelsluissedijk WZ 95 in 

Numansdorp.

18-12-2020 Het bouwen van een nieuwe woning - 

Sint Anthoniehof 3 in Maasdam.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

15-12-2020 Standplaatsvergunning voor onbepaalde 

tijd elke dinsdag en zaterdag voor 

de verkoop van vis en aanverwante 

artikelen ter hoogte van de Beijerse Hof/

Mariniersweg in Oud-Beijerland.

15-12-2020 Standplaatsvergunning voor onbepaalde 

tijd elke donderdag voor de verkoop van 

vis en aanverwante artikelen ter hoogte 

van de Breestraat (Kerkplein) in Westmaas.

17-12-2020 Standplaatsvergunning voor onbepaalde 

tijd elke vrijdag en zaterdag voor de 

verkoop van loempia’s aan de  

Oost-Voorstraat tegenover Duifhuizen in 

Oud-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

17-12-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Binnenpad 

157 in Oud-Beijerland. 

Overzicht collecte(s) 
komende periode

Datum collecte Zakelijke inhoud

30-12-2020 Door Jeugdraad van de Hervormde 

kerk Klaaswaal wordt op de vermelde 

datum bestelde producten huis aan huis 

afgeleverd in Klaaswaal. 

31-12-2020 Door de Muziekvereniging Volharding 

Korendijk wordt op de vermelde datum 

bestelde producten huis aan huis 

afgeleverd in Goudswaard en Piershil.

31-12-2020 Door de Gereformeerde Gemeente 

Nieuw-Beijerland wordt op de vermelde 

datum bestelde producten huis aan huis 

afgeleverd in Nieuw-Beijerland.

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de 

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

Vastgesteld(e) beleid en 
verordening
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op dinsdag 15 december onderstaand beleid 
vastgesteld en ook op deze datum heeft de raad 
onderstaande verordening vastgesteld.

• Coffeeshop en Shishalouge beleid;
• Drank- en Horecaverordening Hoeksche Waard 2021.

Bovengenoemde verordening en beleid kunt u 
raadplegen via de website www.gemeentehw.nl. 
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Realisatie gehandicapten
parkeerplaats
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken te realiseren, op de meest noordelijk 
gelegen parkeerplaats op het parkeerterrein aan de 
Christinastraat in Nieuw-Beijerland.

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.
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Verkeersbesluit

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten een eerder genomen verkeersbesluit 
– met publicatiedatum 29 januari 2020 – in te trekken. 
Het betreft het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor 
het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen; 
de 2 meest oostelijke parkeervakken van de 
parkeervakken gelegen aan de zuidzijde van de Van 
Almondestraat 78 in Goudswaard. 

De 2 meest westelijk gelegen 
parkeervakken worden aangewezen voor 
het uitsluitend opladen van elektrische 
voertuigen
In plaats daarvan worden de 2 meest westelijk 
gelegen parkeervakken van de parkeervakken aan de 

zuidzijde van de Van Almondestraat aangewezen voor 
het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen, 
waarbij aanvankelijk slechts 1 parkeerplaats wordt 
gerealiseerd. Dit door middel van het plaatsen van 
het bord E08 van het RVV (Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990) voorzien van het onderbord 
met de tekst ‘Uitsluitend voor elektrische voertuigen 
tijdens het opladen’. Als later blijkt dat er behoefte aan 
is, kan de tweede parkeerplaats worden gerealiseerd 
voor het uitsluitend opladen van elektrische 
voertuigen.

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.

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


