
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

Extra teststraten in 
Hoeksche Waard 
GGD Zuid-Holland Zuid plaatste afgelopen week 
3 portacabins op het terrein van Recreatieoord 
Binnenmaas aan de Vrouwenhuisjesweg 1 in 
Mijnsheerenland. Dit is op dezelfde locatie als de 
huidige teststraat in Mijnsheerenland. Hierdoor 
creëert de GGD extra testcapaciteit in gemeente 
Hoeksche Waard. Mocht het nodig zijn dan kunnen 
zij gemakkelijk opschalen door een extra ‘straat’ te 
openen. Sinds zondag 27 december zijn ze in gebruik 
genomen.

De portacabins zijn geen zogenaamde 
‘drive through’ teststraten
Men kan de auto parkeren naast de portacabin, 
uitstappen en binnen een test af laten nemen.
De teststraten in de Hoeksche Waard zijn volgens 
reguliere openingstijden geopend, van maandag tot 
en met zondag van 08.30 tot 17.00 uur, ook tijdens de 
feestdagen.

Afspraak maken
Een afspraak voor deze locatie maakt u via het 
landelijke telefoonnummer 0800-1202 of via de 
landelijke website rijksoverheid.nl/coronatest. 

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

I N F O R M A T I E 30 december
2020

de servicepunten als volgt gewijzigd:
• Donderdag 31 december 2020, oudejaarsavond, 

geopend tot 15.30 uur;
• Vrijdag 1 januari 2021, nieuwjaarsdag, gesloten.

Lichtjes op 
militaire oorlogsgraven
Op donderdagmiddag 24 december werden door 
vrijwilligers op 8 begraafplaatsen in de Hoeksche 
Waard lichtjes geplaatst op totaal 37 militaire 
oorlogsgraven. Hiermee eren en herdenken we de 
militairen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Dit 
jaar vieren we onze 75 jarige bevrijding. Door corona 
konden we dit in mei niet groots vieren en ook op 
kerstavond waren er geen veteranen, genodigden of 
familie bij aanwezig. Maar de lichtjes brandden – door 
heel Nederland en ook in de Hoeksche Waard – voor 
hen die het grootste offer brachten. 

Vier een gezellige en 
veilige jaarwisseling
Gemeente Hoeksche Waard treft samen met 
brandweer en politie voorbereidingen voor een veilige 
en gezellige jaarwisseling. Alle instanties staan paraat 
om de jaarwisseling voor iedereen zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Maar ook uw hulp is nodig.

Coronamaatregelen
Dit jaar zal de jaarwisseling er anders uit komen te 
zien dan normaal. Door de coronacrisis kunnen we 
maar een beperkt aantal mensen thuis ontvangen, ook 
zullen er helaas geen feesten of andere evenementen 
georganiseerd worden. De actuele coronamaatregelen 
vindt u op www.rijksoverheid.nl. 

Vuurwerk is verboden
Dit jaar is vuurwerk verboden tijdens de jaarwisseling. 
Om te voorkomen dat de ziekenhuizen nog meer 
overbelast raken is het niet toegestaan om vuurwerk 
af te steken. Dit geldt ook voor vreugdevuren en voor 
andere activiteiten waar veel mensen op af komen. 
Hier wordt streng op gehandhaafd tijdens oud en 
nieuw. 

Ziet u iets verdachts? Meld het!
Elk jaar rondom de jaarwisseling worden er zowel 
privé als gemeentelijke eigendommen vernield door 
vuurwerk. Ziet u iemand met behulp van vuurwerk 
objecten opblazen of in brand steken? Meld dit dan 
direct bij de politie. Dit kan via 112 of bij Meld Misdaad 
Anoniem op 0800 - 7000. Hiermee zorgt u ervoor 
dat de dader voor de schade opdraait en niet de 
getroffene. 

Laat hulpverleners ongehinderd hun werk 
doen
De maximumstraf voor het hinderen van hulpverleners 
is  per 1 december 2019 verdriedubbeld, namelijk 
naar 3 maanden gevangenisstraf. Dit is niet voor niets. 
Het hinderen van hulpverleners of het plegen van 
geweld tegen hulpverleners komt helaas steeds vaker 
voor. Dat is onacceptabel, ook in de Hoeksche Waard. 
Daarom wordt hier hard tegen opgetreden. 

Kijk voor meer informatie op  
www.gemeentehw.nl
Hier vindt u onder andere informatie over de 
coronamaatregelen, vuurwerk, jongeren en alcohol, de 
risico’s van het oplaten van wensballonnen en andere 
oud & nieuw gerelateerde onderwerpen.

Vuurwerk is verboden

Vanwege de coronapandemie is vuurwerk dit jaar 
verboden tijdens de jaarwisseling. Om te voorkomen 
dat de ziekenhuizen nog meer overbelast raken is het 
niet toegestaan om vuurwerk af te steken. Dit geldt 
ook voor vreugdevuren en voor andere activiteiten 
waar veel mensen op af komen. Hier wordt streng 
op gehandhaafd tijdens oud en nieuw. Tijdens de 
jaarwisseling 2020-2021 mag u wél klein vuurwerk 
als sterretjes en knalerwten afsteken. Dit vuurwerk 
wordt ook (onterecht) kindervuurwerk genoemd. 
Het is het minst gevaarlijke vuurwerk, maar toch 
gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes 
kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken 
omdat ze meer dan 1000 graden heet kunnen worden. 
Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een 
aansteeklont en houd voldoende afstand. Kijk voor 
meer informatie over het afsteken van vuurwerk 
tijdens deze jaarwisseling op de www.rijksoverheid.nl.

Afsluiten textielcontainers 
en ondergrondse containers
In verband met de jaarwisseling sluit de regionale 
afvalstoffendienst RAD HW vanaf maandag 28 
december de textielcontainers. Na 1 januari worden 
deze weer geopend. De ondergrondse containers zijn 
van 31 december 18.00 uur tot en met 1 januari 06.00 
uur afgesloten.

Weggooien oliebollenvet

Veel mensen bakken zelf oliebollen met oud en 
nieuw. Sommigen spoelen daarna het oliebollen/
frituurvet weg in de gootsteen of het toilet. Doe dat 
niet! Door oud vet kunnen de riolen onder het huis en 
in de straat verstopt raken. Ook kunnen onderdelen 
van de zuivering door het vet vastlopen waardoor de 
zuiveringsinstallatie niet goed functioneert. U kunt 
gebruikte vetten en oliën inleveren bij de Regionale 
Afvalstoffendienst (RAD) Hoeksche Waard en bij 
veel supermarkten. Kijk op www.radhw.nl/inwoners/
afvalwijzer/frituurvet/ voor een actueel overzicht van 
alle inzamelpunten per dorp.



Inbraakpreventie

Inbrekers slaan vaak hun slag tijdens de donkere 
wintermaanden. Wij hebben de meest voorkomende 
inbraakmethoden én tips om ze te voorkomen voor u 
op een rij gezet. 

Deur of raam intrappen
Inbrekers kunnen een deur of raam (gedeeltelijk) 
intrappen om een woning binnen te komen. Het is 
lastig om dit soort inbraken te voorkomen. 
Tip: verstevig uw deur met een extra slot op 
kniehoogte, of plaats een stevigere deur. Als u 
waardevolle spullen uit het zicht opbergt, zal een 
inbreker minder snel geneigd zijn uw woning uit te 
kiezen.

Cilinder afbreken
Inbrekers kunnen met een tang de cilinder van het 
deurslot afbreken en eruit trekken. Zonder cilinder is 
de deur zó te openen. Deze manier van inbreken wordt 
de ‘Bulgaarse methode’ genoemd. 
Tip: plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien 
van het SKG-keurmerk in uw deuren en ramen en 
gebruik deze ook altijd.

Deur openen door ‘hengelen’ via de brievenbus
Inbrekers kunnen het deurslot opentrekken via 
de brievenbus. Als de voordeur niet op slot zit kan 
een inbreker, met behulp van bijvoorbeeld een 
kleerhangertje, de slothaak open trekken. 
Tip: draai altijd uw deur op slot en haal de sleutel eruit.

Gaatje boren om raam of deur te openen
Inbrekers kunnen een gaatje boren onder het slot van 

een deur of raam en zo met een ijzerdraad de sleutel 
omdraaien en/of de raamsluiting openen. 
Tip: haal altijd, nadat u deuren en ramen op slot heeft 
gedaan, de sleutel uit het slot en berg deze op.

Babbeltruc
Inbrekers kunnen aanbellen met een smoesje en 
zo uw huis binnenkomen. Dit heet een babbeltruc. 
Babbeltrucs worden door zowel keurig uitziende als 
juist zielig uitziende personen gepleegd. Wees gezond 
wantrouwig aan de deur! 
Tip: vraag onbekende bezoekers altijd naar een 
identiteitsbewijs. Doe nooit zomaar open voor 
onbekenden. Eventueel kunt u een spionnetje 
(kijkgaatje) in de deur laten maken of een 
kierstandhouder monteren. U kunt hiermee de deur 
op een kier houden als u een onbekende bezoeker om 
een identiteitsbewijs vraagt. Handel zoveel mogelijk bij 
de deur af en vraag onbekenden niet zomaar binnen.

Insluipen
Inbrekers kunnen binnenkomen via een openstaand 
raam of een deur die niet op slot was. 
Tip: doe uw ramen en deuren altijd dicht en op slot, 
ook die van de wc of de garage. Ook als u maar even 
weg bent of bijvoorbeeld even naar boven gaat. Laat 
de sleutels niet in de sloten zitten. Plaats eventueel 
kierstandhouders als u ramen open wilt laten staan.

Flipperen om deur te openen
Inbrekers kunnen met een (bank)pasje tussen de deur 
en het kozijn het slot - de ‘dagschoot’ - indrukken en 
openen. Deze manier van inbreken wordt flipperen 
genoemd. 
Tip: draai altijd de deur op slot en haal de sleutel eruit. 

Ook kunt u een anti-inbraakstrip op ramen en deuren 
monteren.

Cilinder uittrekken
Sommige inbrekers maken gebruik van zelfgemaakt 
of professioneel gereedschap uit de slot- en 
sleutelbranche. Met dit gereedschap trekken ze de 
cilinder rechtstandig uit het slot. 
Tip: monteer cilinders die tegen dit zogenaamde 
‘kerntrekken’ bestand zijn. Ook bestaat er beslag dat 
tegen kerntrekken is beveiligd.

Overige tips
• Laat binnen altijd een paar lampen aan staan, ook 

wanneer u niet thuis bent.
• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor 

een speciaal geschikt slot aan.
• Uw sleutels buiten verstoppen is niet handig. 

Deurmat en bloempot zijn geen ‘geheime’ plaatsen.
• Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).
• Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis 

heeft.
• Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in 

een kluisje of huur bijvoorbeeld een bankkluisje.
• Registreer en fotografeer uw kostbare bezittingen.
• Zorg voor zicht en licht bij uw huis. Plaats verlichting 

bij de voor- en achterdeur. En zorg dat inbrekers 
zich niet kunnen verschuilen achter struiken, vooral 
in de voor- en zijtuin. Snoei op tijd! 

Vervolg

Inzameling kerstbomen 

Op woensdag 6 januari kunt u tussen 13.00 en 15.45 uur uw kerstboom inleveren op diverse inzamelplaatsen 
in de Hoeksche Waard. Let op: voor de inzamelplaatsen in Strijen, Strijensas, Mookhoek en Cillaarshoek gelden 
afwijkende tijden!  

Dorp locatie tijden

Goudswaard t.h.v. parkeerplaats Polderboom 13.00 - 15.45 uur

’s-Gravendeel H. Hamerstraat/Weegje 13.00 - 15.45 uur

Heinenoord Brandvijver/Oranjestraat 13.00 - 15.45 uur

Klaaswaal Dirk Kosterplein bij SSS Klaaswaal 13.00 - 15.45 uur

Maasdam Kerkplein/Raadhuisstraat 13.00 - 15.45 uur

Mijnsheerenland E. van Loonstraat/L. van Praetstraat 13.00 - 15.45 uur

Nieuw-Beijerland Marktplaats Kerkstraat t.o. PLUS 13.00 - 15.45 uur

Numansdorp Beukenlaan t.h.v. nr. 12 (basketbalveld) 13.00 - 15.45 uur

Buttervliet t.h.v. nummer 3 (sporthal) 13.00 - 15.45 uur

Oud-Beijerland

 

 

 

 

 

Prinses Irenestraat 6, gemeentewerf 13.00 - 15.45 uur

Parkeerplaats hoek Burgemeester De Vries Broekmanlaan en Burgemeester 

Diepenhorstsingel

13.00 - 15.45 uur

Poortwijk I en II bij de Kreekbrug ter hoogte van de Van Edenstraat 13.00 - 15.45 uur

Van Ostadestraat 13 (dependance) 13.00 - 15.45 uur

Zoomwijckstraat (parkeerplaats Aldi) 13.00 - 15.45 uur

Koopmanstraat (ter hoogte van de haven) 13.00 - 15.45 uur

Piershil Voorstraat t.h.v. de pinautomaat 13.00 - 15.45 uur

Puttershoek Oranjeplein/Maximaplein 13.00 - 15.45 uur

Strijen

 

 

 

 

 

 

Terrein Het Molenschaer, Boskade 2 13.15 - 16.00 uur

Binnensingel, t.h.v. glasbak 13.15 - 13.45 uur

Land van Essche II, bij brug Getrudishof 13.45 - 16.00 uur

Stockholmplein 15.00 - 15.15 uur

Cillaarshoek, vlakbij De Rank 13.15 - 13.30 uur

Mookhoek, aan de Kreekstraat 13.45 - 14.00 uur

Strijensas, op het kerkplein 14.15 -14.30 uur

Westmaas Kerkplein/Breestraat 13.00 - 15.45 uur

Zuid-Beijerland Ridder van Dorplaan t.h.v. parkeerplaats ZBVH 13.00 - 15.45 uur

Per ingeleverde kerstboom krijgt u € 0,50.
Wij vragen u vriendelijk de kerstboom zonder houten 
kruis of plastic pot in te leveren.

Coronamaatregelen
Ondanks corona gaat de kerstboominzameling 
gelukkig toch gewoon door. Zo kunnen de Hoeksche 
Waardse kinderen ook dit jaar weer een extra 
zakcentje verdienen. Is uw kind oud genoeg om 
alleen (een) kerstbo(o)m(en in te leveren? Ga dan niet 
mee naar het inzamelpunt om overbodige drukte te 
voorkomen. Is het toch noodzakelijk dat u uw kind 
begeleidt? Houd dan volgens de coronaregels 1,5 
meter afstand tot andere volwassenen en jongeren 
vanaf 13 jaar. Onze medewerkers dragen een 
mondkapje en handschoenen. Verder wordt bij de 
uitbetaling direct contact vermeden.

Grote partijen kerstbomen
Jaarlijks zijn er kinderen en volwassenen die grote 
partijen kerstbomen verzamelen. Houdt u er 
rekening mee dat u zelf deze partijen naar een van 
de bovenstaande locaties moet brengen. Heeft 
u minimaal 50 kerstbomen verzameld? Neem dan 
vóór 8 januari contact op met de Buitendienst via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 47. U kunt dan 
een afspraak maken om de bomen op te laten halen. 
Voorwaarde is wel dat de locatie makkelijk bereikbaar 
is voor onze vrachtwagen.

Let op: in het buurtschap Nieuwendijk kunnen helaas 
geen kerstbomen worden ingeleverd. Het aanbod 
is te klein. Wij bieden daarom de inwoners van de 
Nieuwendijk de mogelijkheid om op 6 januari tussen 
13.00 en 15.45 uur hun boom in te leveren bij de 
gemeentewerf in Piershil, Steegjesdijk 3.



• Zorg dat er geen ladders, containers of andere 
hulpmiddelen bij uw woning staan die het makkelijk 
maken naar binnen te klimmen.

• Breng als u op vakantie gaat uw buren op de 
hoogte, zij kunnen een oogje in het zeil houden en 
ervoor zorgen dat uw woning er ‘bewoond’ uitziet 
(geen post achter de voordeur, af en toe gordijnen 
openen en sluiten, met een lichtschakelaar het licht 
aan laten gaan).

• Meld u aan bij Burgernet (www.burgernet.nl). Dan 
werkt u samen met de gemeente en de politie aan 
de veiligheid in uw buurt.

• Controleer de veiligheid van uw woning met 
de Inbraakchecker (www.inbraakchecker.nl).

• In de Hoeksche Waard werken de gemeente, 
politie en inwoners nauw samen voor een veilige 
en leefbare woonomgeving. Dit gebeurt onder 
andere door de inzet van Buurt Bestuurt en 
Buurtpreventie, maar ook via buurt WhatsApp-
groepen. Kijk voor meer informatie op www.
gemeentehw.nl > Buurtpreventie en Buurt 
WhatsApp.

• Lees meer tips om straatroof en woninginbraak te 
voorkomen op www.Maakhetzeniettemakkelijk.nl.

• Bescherm uzelf ook tegen een cybercrime 
en voorkom een inbraak op uw computer, 
laptop of smartphone. Kijk voor tips op www.
Veiliginternetten.nl.

• Met het politiekeurmerk Veilig Wonen (www.
politiekeurmerk.nl) neemt de kans op een 
geslaagde inbraak al met 90% af.

• Wilt u zien of er de afgelopen 3 maanden ergens 
in uw buurt is ingebroken? De politie heeft 
daarvoor Misdaad in Kaart (www.politie.nl/themas/
misdaad-in-kaart.html).

• U kent uw buurt het beste. Als u denkt dat er iets 
niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u 
verdachte personen, mensen die niet in uw buurt 
thuishoren en veel aandacht hebben voor de 
woningen? Bel dan direct de politie. Bij spoed of 
heterdaad kan dit via 112 en anders via 0900-8844. 

Handig! 
Eigendomsmarkering met 
chemisch DNA
Bescherm uw waardevolle zaken met chemisch 
DNA. Hierdoor maakt u ze voor potentiële 
inbrekers onaantrekkelijk om te stelen en door 
te verkopen. Er zijn diverse markeringskits voor 
uw woning, auto, boot en fiets. De autokit en de 
woningkit bevatten beide onder andere een buisje 
met een soort lijmachtige vloeistof. Hierin zit een 
stukje synthetisch DNA met unieke DNA-code. Met 
de doorzichtige vloeistof merkt u bijvoorbeeld 
het navigatiesysteem en de airbags in uw auto. 
In huis kunt u denken aan het markeren van de 
televisie, audioapparatuur, computers, telefoons 
en andere waardevolle spullen. De markering 
licht op onder UV-licht. Naast de DNA-vloeistof 
zit er in de autokit een sjabloon, waarmee u het 
kenteken in de autoruiten kunt etsen. Aan de 
hand van de DNA-code kan de politie gestolen 
spullen herleiden tot de eigenaar. Kijk voor meer 
informatie op www.sdna.nl. 

Korting op een markeringskit voor 
inwoners van de Hoeksche Waard
U kunt nu een markeringskit voor uw auto, 
woning, boot of fiets kopen met 30% korting. 
Ga hiervoor naar www.sdna.nl en gebruik bij uw 
bestelling de actiecode HW2020. De actie loopt 
tot en met maart 2021. De actiecode is alleen 
geldig voor postcodes in gemeente Hoeksche 
Waard. 

Brandveiligheid

Juist in deze tijd - waarin veel mensen (kerst)
versieringen in huis hebben – is het slim om stil te 
staan bij de risico’s op brand. Brand komt nog te vaak 
voor. In Nederland zijn 15 woningbranden per dag, per 
jaar zijn dat er 6.000. Daarnaast leidt brand jaarlijks tot 
honderden gewonden. Kinderen lopen extra veel risico 
om brandwonden op te lopen. Bijvoorbeeld tijdens het 
gourmetten of fonduen. Zij zien zelf vaak geen gevaar 
en hebben een volwassene nodig die hun huis veiliger 
maakt. Ernstige brandwonden zijn levensgevaarlijk. 
Zorg daarom voor voldoende maatregelen om brand 
te voorkomen.

Op de www.brandweer.nl vindt u veel tips voor een 
brandveilige feestmaand. Denk hierbij aan brandveilige 
versiering. Maar ook tips voor veilig gourmetten en 
het branden van kaarsen. Kijk op de website van de 
brandweer voor het volledige overzicht.

Oplaten wensballon

Wensballonnen mogen in de Hoeksche Waard niet 
worden opgelaten. Dit staat in artikel 2.19 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (afkorting APV) 
van onze gemeente. Het oplaten van wensballonnen 
is schadelijk voor het milieu. Er zijn wensballonnen 
met een metalen ring en brander die na hun 
vlucht in de natuur terechtkomen. Behalve dat dit 
slecht voor het milieu is, vormen de restanten ook 
een gevaar voor dieren. Ook met het materiaal 
van de ‘biologisch afbreekbare’ varianten duurt 
het jaren voordat het is vergaan. Daarnaast zijn 
wensballonnen brandgevaarlijk. Ook kan het oplaten 
van wensballonnen aandacht trekken waardoor er 
groepen mensen op afkomen. In het kader van de 
coronamaatregelen is dit niet wenselijk. 

Jongeren en alcohol

De leeftijdsgrens voor alcohol is 18 jaar. Die 
leeftijdgrens is vastgesteld omdat alcoholgebruik 
schadelijk is voor de gezondheid van jongeren. Zowel 
voor verstrekkers als voor jongeren zelf gelden 
(straf)maatregelen als men zich niet houdt aan de 

leeftijdsgrens. Dit geldt onder andere op straat, in 
het winkelcentrum en het park. Het maakt niet uit of 
de fles of het blikje open is of dicht. Jongeren lopen 
dan het risico een boete te krijgen en doorgestuurd 
te worden naar HALT. De hoogte van de boete is 
vastgesteld op € 45,00 voor jongeren tot en met 15 
jaar en € 90,00 voor 16- en 17-jarigen. In de tijdelijke 
wet maatregelen COVID-19 is opgenomen dat er na 
20.00 uur ’s avonds nergens in de openbare ruimte 
alcohol gedronken of vervoerd mag worden, dit geldt 
ook voor volwassenen. Voor adviezen over alcohol 
en opvoeden kunt u kijken op www.mentaalvitaal.nl/
opvoeden/praten-met-uw-kind of op www.alcoholinfo.
nl. Er is ook een publiekscampagne onder de naam 
‘NIX onder de 18’ (www.nix18.nl). Gemeente Hoeksche 
Waard ziet het voorkomen van alcoholgebruik onder 
de 18 jaar als een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor gemeente, horecaondernemers, maar ook (sport)
verenigingen en natuurlijk ouders met kinderen in de 
leeftijd t/m 17 jaar.

Het pad naar wandelbos 
Numansdorp blijft voorlopig 
open
De grond waar het wandelpad op ligt, verandert 
per 1 januari 2021 van eigenaar. Hierdoor heeft de 
gemeente geen overeenkomst meer om het als 
wandelpad in te zetten. Het gaat om een wandelpad 
dat van de Nassaustraat in Numansdorp loopt naar 
het wandelbos aan de Beneden Molendijk. Dit 
wandelpad wordt dagelijks met veel plezier gebruikt 
door inwoners en bezoekers van de Hoeksche 
Waard. Daarom zijn de gemeente en de betrokken 
grondeigenaren in gesprek om samen te zoeken 
naar een oplossing. Het huidige wandelpad blijft 
voorlopig nog open. Wij houden u op de hoogte van 
de ontwikkelingen. 

Nieuw begraafplaatsen
beleid; wat houdt het in?
Per 1 januari werkt de gemeente volgens een nieuw 
begraafplaatsenbeleid. Maar wat betekent dat nu 
precies voor de inwoners van de Hoeksche Waard en 
wat verandert er precies?

V E R V O L G

GOODBYE 2020 – de grootste livestream van Nederland  

Vier de jaarwisseling thuis met je favoriete artiesten en evenementen! Het is tijd om 2020 gedag te 
zeggen. Een jaar met virtuele knuffels. Het jaar waarin je quarantaine-squad je familie werd. 2020 was raar, 
spannend, en opwindend tegelijk. Het woord samen kreeg een nieuwe dimensie. En tijdens lockdown 2.0 
hebben we meer dan ooit de behoefte om samen te zijn.
Dus: let’s celebrate for a better tomorrow! Laten we 2020 samen online afsluiten. Met je favoriete 
festivals en artiesten. Op 31 december vanaf 17.00 uur zeggen we 2020 vaarwel met GOODBYE  
2020, de grootste livestream van Nederland. Met o.a. Appelsap Fresh Music Festival,  
Dance Valley, De Jeugd van Tegenwoordig Milkshake, Sunnery James &  
Ryan Marciano, Suzan & Freek, en Vunzige Deuntjes en 200 andere artiesten  
en festivals. Ben jij erbij? Join the party van 17.00 – 05.00 uur en ga naar  
www.goodbye2020.nl. Hier vind je ook het volledige programma.



Uniformiteit in dienstverlening, tarieven 
en meer keuzemogelijkheden
Na de fusie bestonden er in de Hoeksche Waard 
nog verschillen in dienstverlening, tarieven en 
keuzemogelijkheden als het gaat om begraven. 
Per 1 januari gelden voor alle inwoners dezelfde 
voorwaarden en mogelijkheden. We zetten de 
belangrijkste punten voor u op een rij: 
• U heeft de keuze tussen een algemeen graf voor 15 

jaar of een particulier graf voor 10, 25 of 35 jaar.
• Kindergraven worden uitgegeven voor 70 jaar 

tegen een kleine bijdrage in de onderhoudskosten. 
• De mogelijkheden om as te bewaren of uit te 

strooien zijn verruimd. 
• Op veel begraafplaatsen waar actief wordt geruimd 

staat al een centraal gedenkmonument waar 
nabestaanden hun overleden dierbaren kunnen 
herdenken. Op sommige daarvan kan dat met een 
naamplaatje (gratis ter beschikking gesteld door 
de gemeente). In de loop van 2021/2022 passen 
we de overige gedenkmonumenten aan zodat ook 
daar naamplaatjes op aangebracht kunnen worden. 
Daarnaast plaatsen we op de begraafplaatsen 
in Cillaarshoek, Goudswaard, Piershil, Strijen en 
Strijensas een centraal gedenkmonument. 

Biodiversiteit
De bestaande begraafplaatsen behouden hun 
unieke en groene karakter. We hanteren een hoog 
onderhoudsniveau (A). Op (delen van) begraafplaatsen 
die zich daarvoor lenen gaan we de biodiversiteit 
vergroten.

Meer informatie
Op www.gemeentehw.nl vindt u onder ‘Direct regelen 
& informatie’ / ‘Levensgebeurtenissen’ uitgebreide 
informatie over begraven in de Hoeksche Waard.

Uitnodiging online 
bijeenkomst ‘Transitievisie 
Warmte’ woensdag 
13 januari

Op 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.

Aanmelden
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 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 vindt u op  
www.gemeentehw.nl/transitievisiewarmte. 

Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen

Alle stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in 
Oud-Beijerland. Voor meer informatie kunt u, tenzij 
anders vermeld, contact opnemen met gemeente 
Hoeksche Waard via telefoonnummer 14 0186. Meer 
informatie vindt u op www.gemeentehw.nl en op 
www.overuwbuurt.overheid.nl. 

Via deze laatstgenoemde website kunt u zich 
ook abonneren op de digitale verzending van de 
bekendmakingen en besluiten uit een zelf aangegeven 
gebied. U kunt via de website ook de ‘Over uw buurt’ 
app downloaden. 

Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

19-12-2020 Het kappen van bomen in de achtertuin - 

Molenlaan 2 in Maasdam.

19-12-2020 Het wijzigen van de bestemming naar 

wonen - Vlietkade 12 in Oud-Beijerland.

21-12-2020 Het bouwen van 10 nieuwbouwwoningen - 

Raadhuispark fase 6 in Mijnsheerenland.

21-12-2020 Het bouwen van 54 grondgebonden 

woningen - Jan Lievenslaan en omstreken 

in Oud-Beijerland.

21-12-2020 Het oprichten van een waterstof 

tankstation - Sectie G nr. 1956 in 

Heinenoord.

22-12-2020 Het bouwen van een vrijstaande woning - 

Paltrokmolen 26 in Numansdorp.

23-12-2020 Het bouwen van een vrijstaande woning 

en het realiseren van een in-/uitrit - 

Damgaarde kavel 21 in Nieuw-Beijerland.

23-12-2020 Het bouwen van een woning - sectie K 

perceelnummer 942 in Zuid-Beijerland.

23-12-2020 Het kappen van 3 bomen - Vierwiekenplein 

104 in Oud-Beijerland.

23-12-2020 Het plaatsen van een dakkapel op het 

zijdakvlak - Philip van Dijkhof 21 in  

Oud-Beijerland.

24-12-2020 Het bouwen van 2 vrijstaande woningen - 

Boompjesstraat (sectie N perceelnummer 

4630 en 4631) in Strijen.

24-12-2020 Het bouwen van een woning - Bouwplan 

Schenkelhof sectie N perceelnummer 4437 

in Strijen.

24-12-2020 Het bouwen van een woning - 

Paltrokmolen 12 (kavel K 39) in 

Numansdorp.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

21-12-2020 Het in stand houden van de bestaande 

schuur - Laan van Heemstede 60a in 

Puttershoek.

21-12-2020 Het renoveren van de voorgevel - 

Dorpsstraat 122 en 124 in Heinenoord.

21-12-2020 Het uitbreiden van het garagepark en 

wijzigen van de hoogte van het hekwerk - 

Reedijk 7 in Heinenoord.

21-12-2020 Het realiseren van energiebesparende 

maatregelen voor 14 woningen - 

Roodborst 21 t/m 37 (oneven) en 40 t/m 

48 (even)  in Maasdam.

21-12-2020 Het wijzigen van de bestemming naar 

wonen - Biekurf 16 in ‘s-Gravendeel.

21-12-2020 Het realiseren van een beschoeiing - 

Paltrokmolen 11 in Numansdorp.

21-12-2020 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 13 in Numansdorp.

21-12-2020 Het realiseren van een beschoeiing - 

Paltrokmolen 17 in Numansdorp.

22-12-2020 Het vervangen van de serre - Korte 

Smidsweg 19 in ‘s-Gravendeel.

22-12-2020 Het realiseren van een opbouw op 

de reeds bestaande aanbouw - Prins 

Bernhardstraat 5 in Oud-Beijerland.

22-12-2020 Het wijzigen van de voorgevel - 

Munnikendijk 48 in Westmaas.

22-12-2020 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 19 in Numansdorp.

22-12-2020 Het realiseren van een beschoeiing - 

Paltrokmolen 25 in Numansdorp.

22-12-2020 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 27 in Numansdorp.

22-12-2020 Het plaatsen van een dakkapel - Molenweg 

1a in Heinenoord.

23-12-2020 Het uitbreiden van de woning - Prinses 

Irenestraat 18 in Oud-Beijerland.

23-12-2020 Het uitbreiden van de bestaande loods - 

Kreupeleweg 47 in Klaaswaal.

24-12-2020 Afwijken van het bestemmingsplan - 

Boezemsingel 7 in Oud-Beijerland.

24-12-2020 Het realiseren van een bedrijfspand met 

opslag en kantoor - Thomas Edisonstraat 6 

in Zuid-Beijerland.

Geweigerde 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

23-12-2020 Het uitbreiden van de bestaande loods - 

Kreupeleweg 47 in Klaaswaal.

Beslistermijn verlengen 

Datum  

verlenging

Zakelijke inhoud

21-12-2020 Het plaatsen van dakkapellen aan de voor- 

en achterzijde - Zwartsluisje 105 in  

Zuid-Beijerland. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum 

wordt daardoor 09-02-2021.

21-12-2020 Het aanbrengen van gevelreclame - 

Wethouder Van der Veldenweg 5 in 

Numansdorp. De beslistermijn wordt met 

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

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 09-02-2021.

22-12-2020 Het plaatsen van een zomerhuisje - 

Platte Schenkel 1 in ‘s-Gravendeel. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De 

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

12-02-2021.

Vervolg



Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

15-12-2020 Standplaatsvergunning tot 1 januari 

2031 voor de verkoop van vis op iedere 

woensdag ter hoogte van de Kerkstraat in 

Nieuw-Beijerland.

15-12-2020 Standplaatsvergunning tot 1 januari 2031 

voor de verkoop van vis op iedere zaterdag 

ter hoogte van de Gravin Sabinastraat in 

Zuid-Beijerland.

16-12-2020 Standplaatsvergunning tot 1 januari 2031 

voor de verkoop van vis- en aanverwante 

producten op iedere dinsdag ter hoogte 

van de Gravin Sabinastraat in  

Zuid-Beijerland.

21-12-2020 Standplaatsvergunning voor 

onbepaalde tijd voor de verkoop van 

vis- en aanverwante producten op 

iedere zaterdag ter hoogte van de 

Scheepmakershaven in Oud-Beijerland.

21-12-2020 Standplaatsvergunning tot 1 januari 2031 

voor de verkoop van groente, fruit en 

aardappelen iedere donderdag ter hoogte 

van het terrein van de firma Cromwijk in 

Piershil.

21-12-2020 Standplaatsvergunning tot 1 januari 2031 

voor de verkoop van groente, fruit en 

aardappelen iedere zaterdag ter hoogte 

van de Kerkstraat in Nieuw-Beijerland.

21-12-2020 Standplaatsvergunning tot 1 januari 

2031 voor de verkoop van boter, kaas, 

eieren, noten, zuidvruchten aanverwante 

artikelen iedere zaterdag ter hoogte van 

de Kerkstraat in Nieuw-Beijerland.

22-12-2020 Collectevergunning t.b.v. TourforLife in 

de periode van maandag 22 tot en met 

zaterdag 27 februari in Heinenoord, 

Goidschalxoord, Westmaas, 

Mijnsheerenland en Puttershoek.

22-12-2020 Collectevergunning tbv TourforLife in 

de periode van maandag 1 tot en met 

zaterdag 6 maart in Oud-Beijerland.

22-12-2020 Standplaatsvergunning tot 1 januari 2031 

voor de verkoop van vis op iedere vrijdag 

ter hoogte van de Zomp in Numansdorp. 

22-12-2020 Standplaatsvergunning tot 1 januari 

2031 voor de verkoop van vis op iedere 

zaterdag ter hoogte van het Oranjeplein in 

Klaaswaal.

Toekenning straatnaam

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

15-09-2020 ‘Dragon’ in Numansdorp.

15-09-2020 ‘Kervel’ in Numansdorp.

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

19-12-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Burgemeester Zahnweg 35 in Goudswaard.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘NieuwPiershilseweg 1 
Piershil’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Nieuw-Piershilseweg 1 Piershil’ met bijbehorende 
stukken ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch’ naar 
‘bedrijf’, voor een hoveniersbedrijf. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen kunt 
u met ingang van donderdag 31 december tot en 
met woensdag 10 februari bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPNPweg1PHL20-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 Nieuw-Piershilseweg 1 
Piershil’.

Vragen?
Wilt u het bestemmingsplan op een servicepunt inzien 
of heeft u vragen? Neem dan contact op met Roxanne 
Muller van team Omgeving via telefoonnummer 
14 0186.

Vastgesteld 
bestemmingsplan 
‘Natuurbegraafplaats 
Zomerlanden’ ter inzage

De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde 
op dinsdag 15 december het bestemmingsplan 
‘Natuurbegraafplaats Zomerlanden’ gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een deel 
van het Mollebos in de polder Buitenzomerlanden 
bij Heinenoord. Met dit bestemmingsplan wordt 
het realiseren van een natuurbegraafplaats en een 
voorziening voor lichte horeca mogelijk gemaakt.

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter 
inzage
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van zaterdag 
29 augustus tot en met vrijdag 9 oktober ter inzage 
gelegen. Tijdens deze periode konden zienswijzen 
worden ingediend. Er zijn zienswijzen ingediend. 
De zienswijzen geven geen aanleiding om het 
bestemmingsplan aan te passen. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en 
alle bijlagen (inclusief de nota van beantwoording) 
liggen met ingang van donderdag 31 december 
tot en met woensdag 10 februari ter inzage. U 
kunt de stukken bekijken via de volgende website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPnatuurbegrHND20-VG01).

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

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift 
kan met ingang van donderdag 31 december tot en 
met woensdag 10 februari worden ingediend door een 
belanghebbende die:
• op tijd een zienswijze tegen het 

ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
• aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is 

geweest om een zienswijze tegen het ontwerp-
besluit 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 bestemmingsplan 
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. 

V E R V O L G



Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in 
werking treedt, kan een belanghebbende een 
voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

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

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan 
contact op Krista Lorsheijd of 1 van onze medewerkers 
van Team Omgeving via telefoonnummer 14 0186 of 
via e-mail: krista.lorsheijd@gemeentehw.nl. 

Vastgesteld 
bestemmingsplan 
‘Uitbreiding Goudswaard
Noordoost’ en besluit 
hogere waarde Wet 
geluidhinder ter inzage
De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft 
op dinsdag 15 december het bestemmingsplan 
‘Uitbreiding Goudswaard-Noordoost’ ongewijzigd 
vastgesteld (NL.IMRO.1963.BPUitbrGWNOost-VG01). 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op 
het perceel grond nabij de kerk aan de Molendijk 84 in 
Goudswaard. Het perceel ligt in het verlengde van de 
Rietakker in Goudswaard en betreft een vervolg op en 
afronding van de eerder aangelegde uitbreidingswijk. 
Het perceel is nu onbebouwd en zal worden ingericht 
voor een nieuwe woonwijk tot 26 woningen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van zaterdag 26 
september tot en met vrijdag 6 november ter inzage 
gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen 
ingediend. 

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder 
De berekende geluidsbelasting op de gevels van 
nieuw te realiseren woningen in de strook parallel 
aan de Molendijk in Goudswaard overschrijdt 
de voorkeursgrenswaarde. Op basis van de Wet 
geluidhinder bestaat de mogelijkheid om een hogere 
waarde vast te stellen. Burgemeester en wethouders 
willen gebruik maken van deze mogelijkheid en 
hebben besloten tot vaststelling van hogere waarde 
Wet geluidhinder. Het ontwerpbesluit hogere waarde 
met bijbehorende stukken heeft gelijktijdig met het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Tijdens 
deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en 
alle bijlagen en het besluit hogere waarde Wet 
geluidhinder liggen met ingang van zaterdag 2 januari 
tot en met vrijdag 12 februari ter inzage. U kunt de 
stukken bekijken via de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPUitbrGWNOost-VG01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak  
dan een afspraak met Annette van Bokkem of 
een andere medewerker van Team Omgeving  
via telefoonnummer 14 0186 of e-mail  
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl. 

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift 
kan met ingang van donderdag 24 december tot en 
met donderdag 4 februari 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 handtekenening.

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

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

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

Vragen?
Heeft u vragen over dit bestemmingsplan? Neem 
dan contact op met Annette van Bokkem of 1 
van onze medewerkers van Team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186 of via e-mail  
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

Vastgesteld 
bestemmingsplan 
‘Berkenlaan Klaaswaal’ ter 
inzage

De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft 
op dinsdag 15 december het bestemmingsplan 
‘Berkenlaan Klaaswaal’ ongewijzigd vastgesteld (NL.
IMRO.1963.KLWBerkenlaan-VG01).

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Berkenlaan Klaaswaal’ 
heeft betrekking op de locatie van de voormalige 
brandweerkazerne en de gemeentewerf aan de 
Berkenlaan en omgeving in Klaaswaal. Het voornemen 
is om 7 geschakelde rijwoningen te realiseren op 
deze locatie. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 
zaterdag 5 september tot en met vrijdag 16 oktober 
ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen 
zienswijzen ingediend. 

Vastgestelde hogere waarden (Wet 
geluidhinder) 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden 
door het wegverkeer op 4 woningen aan de Molendijk 
in Klaaswaal. Het college besloot daarom op 8 
december 2020 om hiervoor een hogere waarde 
geluid (50dB) vast te stellen.

Het ontwerpbestemmingsplan en het 
ontwerp besluit hogere waarde geluid 
lagen ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit 
hogere waarde geluid lagen met alle bijlagen vanaf 
zaterdag 5 september tot en met vrijdag 16 oktober 
ter inzage. In deze periode konden zienswijzen worden 
ingediend. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, het 
besluit hogere waarden en alle bijlagen liggen met 
ingang van donderdag 31 december tot en met 
woensdag 10 februari ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken op de website www .ruimtelijkeplannen.nl 
(onder de IMRO-code  

NL.IMRO.1963.KLWBerkenlaan-VG01).

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

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen en het besluit van het 
college om een hogere waarde geluid vast te stellen 
staat rechtstreeks beroep open bij de Raad van State. 

Een beroepschrift kan met ingang van donderdag 31 
december tot en met woensdag 10 februari 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 bestemmingsplan 
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. 
Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in 
werking treedt, kan een belanghebbende een 
voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

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

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? 
Neem dan contact op met Sabine Voskamp via 
telefoonnummer 088 – 647 14 75 of via e-mail  
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
Op dinsdag 10 november is een melding ontvangen in 
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het oprichten van een bedrijf aan 
de Rooischaar 6 in Heinenoord. Het bedrijf houdt 
zich bezig met de verkoop, onderhoud en reparatie 
van hoogwerkers en verreikers. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-20-381746.

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.

Vervolg
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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.
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op www.gemeentehw.nl
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Contactgegevens en openingstijden

Nieuws uit de gemeenteraad

Wilt u (in)spreken?  
De raad luistert
Op dinsdagavond 5 januari heeft de raad vanaf 19.30 
uur gelijktijdig 2 ‘beeldvormende bijeenkomsten’. 
Tijdens deze bijeenkomsten is niet de raad aan het 
woord, maar inwoners, instellingen of bedrijven die 
graag het woord tot de raad willen richten over een 
bepaald thema. De raad luistert en kan vragen stellen. 
Op deze manier helpt u de gemeenteraad zich een 
goed beeld te vormen van zaken die spelen in de 
gemeente Hoeksche Waard. 

Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje 
‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomsten online live volgen? 
Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomsten 
online volgen’.

Beeldvormende bijeenkomst ‘Fysiek 
domein / Bestuur en middelen’
In deze bijeenkomst kunt u inspreken op onder andere 
de volgende onderwerpen: Renovatie sportcentrum 
Strijen, extra krediet voor dorpshuis De Swaensvoet 
in Nieuw-Beijerland en de klachtenregeling van de 
gemeente.

Renovatie dorpshuis De Swaensvoet
In 2018 is de gemeenteraad van de voormalige 
gemeente Korendijk akkoord gegaan met een krediet 
voor de verbouwing van het dorpshuis. Het ontwerp 
uit 2018 is geactualiseerd en aangevuld met extra 
duurzaamheidsmaatregelen. De raad wordt gevraagd 
extra krediet te verlenen van € 780.000,- 

Beeldvormende bijeenkomst ‘Sociaal 
domein / Duurzaamheid / Economie’
In deze bijeenkomst kunt u inspreken op de 
onderwerpen ‘Initiatiefvoorstel Armoedebeleid’ en 

op de voorgestelde begrotingswijziging van de Dienst 
Gezondheid en Jeugd voor de jeugdhulp. 

Initiatiefvoorstel Armoedebeleid
De PvdA Hoeksche Waard heeft een initiatiefvoorstel 
ingediend. De PvdA vraagt met dit voorstel aan 
de raad om armoedebeleid vast te stellen op basis 
waarvan het college met een uitvoeringsprogramma 
Armoede kan opstellen. Juist in deze tijd van corona, 
doen steeds meer mensen een beroep op de 
gemeente, mede omdat zij in de schulden komen. De 
PvdA vindt daarnaast dat de gemeente onder meer 
een ruimhartiger armoedebeleid moet uitvoeren dan 
tot nu toe.  De raad besluit in zijn besluitvormende 
vergadering (26 januari 2021) of dit voorstel wordt 
vastgesteld.  

Wat is een initiatiefvoorstel?
Een voorstel vanuit (een fractie van) de raad om 
beleid of een verordening te wijzigen, noemen 
we een initiatiefvoorstel. Dit is bijzonder, in 
de meeste gevallen stelt het college - in een 
raadvoorstel - wijzigingen voor aan de raad.  

Bijeenkomsten online volgen
U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op 5 januari 
live online volgen via  
https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-
uitzendingen-en-geluidsverslagen. De uitzendingen 
beginnen om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze 
bijeenkomsten vindt u op www.gemeentehw.nl/
Agendas-en-vergaderstukken. Klik op de datum 
5 januari 2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Inspreken
Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te 
vormen over de onderwerpen kunt u gebruik maken 
van het inspreekrecht. U kunt ook inspreken over niet-
geagendeerde onderwerpen. 

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie 
van de gemeenteraad, griffie@gemeentehw.nl of 
088 - 647 18 74. 

Op de volgende 3 manieren kunt u op 
dinsdag 5 januari uw stem laten horen:

U kunt schriftelijk inspreken; graag 
ontvangen wij uw mail uiterlijk dinsdag 
5 januari om 12.00 uur via  
griffie@gemeentehw.nl. Vermeld 
daarbij uw naam en het onderwerp 
waarop u inspreekt

U kunt rechtstreeks inspreken tijdens 
de vergadering vanuit huis. U heeft 
dan wel een ipad, laptop of computer 
nodig met camera en geluid. Verder is 
het nodig om het programma Microsoft 
Teams te downloaden en te installeren. 

Kiest u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag 4 
januari 12.00 uur contact opnemen met de griffie via 
griffie@gemeentehw.nl? 

Liever inspreken vanuit het 
gemeentehuis?  Dan kunt u op 5 januari 
om 19.30 uur naar het gemeentehuis 
in Oud-Beijerland komen. Hier wordt 
u geholpen met het inspreken. Kiest u 
hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 

5 januari 12.00 uur aan ons doorgeven via  
griffie@gemeentehw.nl of via 088-647 1847?

V E R V O L G


