I N F O R M AT I E
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

problemen aan hun luchtwegen kunnen er extra last
van hebben met hoesten of zere longen. Ook wanneer
u de rook niet ziet.

Hinder door een kachel wordt snel minder
als het waait
Elke dag bespreekt het RIVM daarom het weer met het
KNMI. Is er weinig of geen wind, of is de luchtkwaliteit
al slecht door bijvoorbeeld smog? Dan is het advies:
laat de houtkachel voor een dag uit voor uzelf en de
buren. De rook blijft dan namelijk teveel hangen.

Ook een seintje als de kachel beter even
uit kan?
1. Ga naar www.stookwijzer.nu als u wilt stoken. En
bekijk het advies op uw adres.
2. En meld u aan voor het (niet-)stookalert per mail via
www.rivm.nl/stookalert.

En gaat de kachel (weer) aan?
Bekijk de tips voor minder rook- en geurhinder bij
het aansteken van de open haard, houtkachel of een
vuurtje in de tuin via www.gemeentehw.nl/houtstook.

Kerkklok Mijnsheerenland
gaat weer slaan ’s nachts

Wanneer kan de
houtkachel aan?
De temperatuur zakt, de houtkachel gaat aan. Maar
soms is het beter om een dag over te slaan. Zeker
als het mistig of windstil weer is. Weten wanneer
dit is? Check dan voordat u de kachel of open haard
aandoet www.stookwijzer.nu. U ziet dan wat het
stookadvies is op dat moment, op uw adres. Ook
kunt u zich aanmelden voor het (niet-)stookalert van
het RIVM. Dan krijgt u automatisch een mail als de
weersomstandigheden of luchtkwaliteit slecht zijn.

In de nacht van donderdag 14 januari op vrijdag
15 januari slaat de klok van de Laurentiuskerk in
Mijnsheerenland voortaan weer in de nachtelijke
uren. In mei 2020 werd het slaan tussen 23.00 en
08.00 uur gestopt na meldingen van omwonenden.
Het geluidsniveau van het slaan ’s nachts bleek hoger
dan toegestaan volgens de norm van de Algemeen
Plaatselijke Verordening (APV).
In de raadsvergadering van 13 oktober 2020 heeft
een meerderheid van de gemeenteraad besloten
om de APV hierop aan te passen. Voor het slaan
van kerkklokken is een uitzondering gemaakt in de
APV. Hierdoor mag de klok weer ’s nachts slaan. De
nieuwe APV is inmiddels ingegaan. Het slaan van de
klok van de Laurentiuskerk is elektronisch geregeld.
De programmering wordt vanaf donderdagavond 14
januari aangepast. Dit betekent dat de klok dan ook
tussen 23.00 en 08.00 uur weer zijn vertrouwde geluid
laat horen.

Wanneer u de houtkachel, open haard of vuurkorf
aansteekt, is dat warm en gezellig. Maar er ontstaat
ook rook. Helaas is rook ongezond voor u en voor
uw omgeving. Rook bevat schadelijke stoffen, zoals
fijnstof. Vooral kinderen, ouderen en mensen met

Wanneer kan de houtkachel aan?
Sla soms een
dagje over
Bij weinig wind of
slechte luchtkwaliteit

Kijk dagelijks op
stookwijzer.nu
Zie wanneer het vuur beter
even uit kan blijven

Wijkteam Hoeksche Waard
helpt gedupeerden van
kinderopvangtoeslag affaire
De kinderopvangtoeslag affaire van de Belastingdienst
is een actueel onderwerp in Nederland. Ook in de

8 januari
2021

Hoeksche Waard zijn er helaas mensen gedupeerd
geraakt door de manier waarop kinderopvangtoeslag
is uitgevoerd. Dit kan gevolgen hebben op de
financiële situatie, het werk, het gezin etc. Wijkteam
Hoeksche Waard is er voor deze Hoeksche Waarders.
Dus woont u in de Hoeksche Waard en bent u een
gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire? En
heeft u vragen over de situatie waarin u zit of heeft u
behoefte aan ondersteuning voor u en/of uw gezin?
Neem dan contact op met het wijkteam. Zij zijn er voor
u!

U kunt op verschillende manieren contact
opnemen met Wijkteam Hoeksche Waard
Telefonisch via 088 - 123 99 25 of via e-mail naar
info@wijkteamHW.nl. Geef alstublieft aan dat het
gaat om de kinderopvangtoeslag affaire. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de website van de
Belastingdienst.

Eigen paadje strooien? Haal
een emmertje strooizout!
In de winterperiode staat er op woensdagmiddag
van 12.00 tot 16.00 uur strooizout klaar bij de
5 gemeentewerven. U kunt hier zelf een emmertje
met strooizout vullen. De gemeentewerven vindt u in
de volgende dorpen:
• Mijnsheerenland, Vrouwehuisjesweg 7a (op
parkeerterrein Recreatieoord Binnenmaas);
• Numansdorp, Jan van der Heydenstraat 17 (bij de
toegangspoort);
• Oud-Beijerland, Prinses Irenestraat 6 (bij de
toegangspoort);
• Piershil, Steegjesdijk 3 (bij de toegangspoort);
• Strijen, Nijverheidsstraat 2b (achterzijde pand naast
brandweer).
Let op: neem zelf een emmertje mee en iets om het
zout mee te scheppen! Om zoveel mogelijk inwoners
te kunnen helpen, vragen wij u dringend om geen
grote hoeveelheden mee te nemen.

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 08.30 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.

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.

Op zoek naar 5 nieuwe leden als
uitbereiding op de huidige adviesraad
De Adviesraad zoekt 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
De Adviesraad ziet 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.

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

15-12-2020

Het realiseren van 10 woningen in een
appartementengebouw, Nieuwstraat 3 in

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

24-12-2020

Het realiseren van een bedrijfspand met
opslag en kantoor - Thomas Edisonstraat 6
in Zuid-Beijerland.

31-12-2020

Het realiseren van een woning Wintertaling 18 in Numansdorp.

04-01-2021

Het bouwen van 3 vrijstaande en 2 tweeonder-een-kap woningen project ‘zinc’
- Zinkweg 105, 105a, 106, 107, 108 in
Oud-Beijerland.

05-01-2021

Het verbouwen van de woning Romeinseweg 1 in Mijnsheerenland.

Rectificatie: geweigerde
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

21-12-2020

Het in stand houden van de bestaande

Westmaas.
25-12-2020

Het tijdelijk vestigen van een afhaalpunt

schuur, Laan van Heemstede 60a in

voor sierkippen - Noorddijk 4a in

Puttershoek.

Zuid-Beijerland.
25-12-2020

Het verbreden van de bestaande oprit -

Beslistermijn verlengen

Doelweijk 13 in Nieuw-Beijerland.
Datum
28-12-2020

Het bouwen van 20 bedrijfsunits - Reedijk

Zakelijke inhoud

verlenging

(sectie G perceelnummer 1814) in
Heinenoord.

05-01-2021

Het plaatsen van een dakkapel Burg G de Katerstraat 15 in Maasdam. De

28-12-2020

Het wijzigen van de bestaande in-/uitrit -

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd

Koninginneweg 25a in Zuid-Beijerland.

volgens Art. 3.9 lid 2 van de Wabo. De
nieuwe beslisdatum wordt daardoor

29-12-2020

Het plaatsen van beschoeiing en vlonder -

23-02-2021.

Paltrokmolen 31 in Numansdorp.
05-01-2021
29-12-2020

Het plaatsen van een dakkapel -

Het realiseren van een carport - Oud-

Burg G. de Katerstraat 9 in Maasdam. De

Cromstrijensedijk WZ 41f in Klaaswaal.

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens Art. 3.9 lid 2 van de Wabo. De

29-12-2020

29-12-2020

Het verbouwen van de bestaande woning -

nieuwe beslisdatum wordt daardoor

Eerste Kruisweg 15 in ‘s-Gravendeel.

23-02-2021.

Het verbouwen van de bestaande woning -

05-01-2021

Oud-Cromstrijensedijk WZ 9 in Klaaswaal.
30-12-2020

30-12-2020

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd

Het realiseren van een inrit - Burgemeester

volgens Art. 3.9 lid 2 van de Wabo. De

31-12-2020

nieuwe beslisdatum wordt daardoor
23-02-2021.

Het realiseren van een uitbouw Schenkeldijk 44 in Strijen.

05-01-2021

Het plaatsen van een dakkapel Burg G de Katerstraat 11 in Maasdam. De

Het bouwen van een twee-onder-een-

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd

kapwoning - Schouteneinde nabij 56

volgens Art. 3.9 lid 2 van de Wabo. De

(Sectie C 3020) in Puttershoek.
31-12-2020

Het plaatsen van een dakkapel Burg G de Katerstraat 13 in Maasdam. De

Zahnweg 52 in Goudswaard.

nieuwe beslisdatum wordt daardoor
23-02-2021.

Het plaatsen van een damwand Schenkeldijk 21 in ‘s-Gravendeel.

31-12-2020

Het realiseren van 10 huurwoningen Smient 1-19 (Sectie C 1940) in Piershil.

31-12-2020

Het transformeren van een kantoorpand
naar 18 huurappartementen - De
Vriesstraat 4 in Oud-Beijerland.

03-01-2021

Het plaatsen van zonnepanelen - Tweede
Dwarsweg 2 in Numansdorp.

Meer informatie of solliciteren
Voor meer informatie mailt u naar voorzitter John
Stuurman via contact@adviesraadhw.nl. Geef uw
telefoonnummer door en u wordt teruggebeld. De
Adviesraad stelt het op prijs wanneer u ons wijst op
mogelijke andere kandidaten voor dit boeiende werk.
Uw gemotiveerde sollicitatie zien wij graag voor
maandag 20 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
a.s.

Verleende
omgevingsvergunningen

04-01-2021

Het realiseren van een aanbouw - Van der
Merckstraat 16 in ‘s-Gravendeel.

04-01-2021

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

28-12-2020

Standplaatsvergunning voor onbepaalde
tijd voor de verkoop van loempia’s iedere
maandag en dinsdag van 10.00 tot 18.00
uur ter hoogte van Polderlaan 1 op het
parkeerterrein naast de kerk in
Oud-Beijerland.

Het realiseren van een aanbouw - Van der
Merckstraat 18 in ‘s-Gravendeel.

04-01-2021

Het schilderen van de gevel inclusief
garage - Wintertaling 24 in Numansdorp.

Vervolg

V E R V O L G

28-12-2020

Standplaatsvergunning tot 1 januari 2031

05-01-2021

Het verwijderen en afvoeren van

voor de verkoop van groente, fruit en

asbesthoudende materialen - Molenaar 39

aardappelen iedere maandag van 08.00 tot

in Oud-Beijerland.

12.00 uur ter hoogte van de aangewezen
parkeerplaatsen aan de Polderboom in

05-01-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Talmahof 4

Goudswaard.

in Heinenoord.
28-12-2020

Standplaatsvergunning tot 1 januari 2031
voor de verkoop van groente, fruit en

05-01-2021

Het verwijderen en afvoeren van

aardappelen iedere dindsdag van 08.00 tot

asbesthoudende materialen - Torenlaan 20

15.00 uur ter hoogte van de Kerkstraat 26

in Zuid-Beijerland.

in Nieuw-Beijerland.
30-12-2020

Standplaatsvergunning voor onbepaalde
tijd voor de verkoop van vis en
visproducten op iedere woensdag van
10.00 tot 18.00 uur op het parkeerterrein
naast het gebouw De Poort aan de
Polderlaan in Oud-Bijerland.

30-12-2020

Standplaatsvergunning voor onbepaalde
tijd voor de verkoop van friet en snacks op
iedere maandag van 16.00 tot 20.00 uur
ter hoogte van ’t Weegje in ’s-Gravendeel.

Uitschrijving personen
Het college van B&W maakt bekend, dat na onderzoek
is gebleken dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar zij in de basisregistratie
personen staan ingeschreven. Het college heeft
besloten deze personen uit te schrijven uit de
Basisregistratie Personen van gemeente Hoeksche
Waard en te registreren in de landelijke Registratie
Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres.

Besluiten

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Bezwaar maken

04-11-2020

A. Bonte (Numansdorp). Uitgeschreven

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

15-12-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen Van Beethovenstraat 76 in Numansdorp.

28-12-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen Binnenpad 30 in Oud-Beijerland.

28-12-2020

Het verwijderen en afvoeren van

conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.
09-12-2020

M. Bunk (Numansdorp). Uitgeschreven
conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

28-12-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Reiger 22 in
Oud-Beijerland.

04-01-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Burg. de
Jongplein 17 in Mijnsheerenland.

Vanwege een technische storing wordt dit
ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage gelegd.
De eerdere ter inzage legging was van zaterdag 19
december tot en met vrijdag 29 januari.
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
kunt met ingang van zaterdag 9 januari tot en
met vrijdag 19 februari bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.PTHOranjehof-ON01).

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit

Indienen zienswijzen

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u
binnen 6 weken na deze publicatie bezwaar maken.
Dit doet u door een brief te sturen aan het college van
B&W, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

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

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de
volgende gegevens vermelden:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht;
• de reden van bezwaar;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens
uw telefoonnummer en e-mailadres. Aan het
behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten
verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het
besluit niet uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk
geen schorsende werking. Dat betekent dat het
besluit nu al geldt. Wilt u het besluit vanwege de
spoedeisendheid laten uitstellen, dan kunt u een
zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ vragen. Het
verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: De
voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam.

asbesthoudende materialen - Reiger 14 in
Oud-Beijerland.

Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan
‘Oranjehof Puttershoek’ ter
inzage

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Een voorlopige voorziening kan alleen
worden gevraagd als er ook bezwaar is ingediend.
Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige
voorziening brengt de rechtbank kosten (griffierecht)
in rekening.

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 van Munster of Sabine Voskamp via
telefoonnummer 14 0186 of per e-mail
esther.vanmunster@gemeentehw.nl of
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Rectificatie - Bekendmaking
omgevingsvergunning
en verklaring van geen
bedenkingen project
‘Steiger Rhoonse veer’ in
Oud-Beijerland ter inzage
Deze bekendmaking betreft een rectificatie van de
eerdere bekendmaking van zaterdag 19 december.
De rectificatie is noodzakelijk, omdat bij de eerdere
bekendmaking de stukken niet digitaal beschikbaar
werden gesteld. Hiermee wordt dit hersteld.

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 OudBeijerland. De aanlegsteiger wordt gebruikt voor voeten 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 ontwerp stukken lagen ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende
stukken lagen met ingang van zaterdag 10 oktober tot
en met vrijdag 20 november ter inzage. Er zijn geen
zienswijzen ingediend.

De ontwerp stukken zijn definitief
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard heeft 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 dinsdag 22 september
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 stukken liggen met
ingang van zaterdag 9 januari tot en met vrijdag 19
februari ter inzage. U kunt de stukken bekijken via de
volgende website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de
IMRO-code NL.IMRO.1963.PBRhoonsevOB20–VG01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak
dan een afspraak met het team Omgeving via
telefoonnummer 140186.

Beroep indienen

telefoonnummer 088 – 647 37 77of via e-mail
eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl.

Rectificatie –
Ontwerpbestemmingsplan
‘Oostdijk 187,
Oud-Beijerland’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oostdijk 187,
Oud-Beijerland’ was vanaf de eerdere datum
terinzagelegging van zaterdag 19 december niet
zichtbaar op ruimtelijkeplannen.nl. Als gevolg hiervan
wordt de bekendmaking nu opnieuw gepubliceerd en
wordt het ontwerpbestemmingsplan voor 6 weken ter
inzage gelegd. De bekendmaking vindt u hieronder.

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 in 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.

Tegen dit besluit staat rechtstreeks beroep open bij de
Raad van State.
Een beroepschrift kan met ingang van zaterdag
9 januari tot en met vrijdag 19 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.

Ter inzage

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.

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

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

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit
hogere grenswaarden geluid ‘Oostdijk 187, OudBeijerland’ liggen met alle bijlagen met ingang
van zaterdag 9 januari tot vrijdag 19 februari ter
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code :
NL.IMRO.1963.BPOostd187OBL20-ON01).

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 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, OudBeijerland’.
Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit
hogere grenswaarden geluid kunt u indienen bij het
college van B&W van gemeente Hoeksche Waard.
Uw zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere
grenswaarden geluid kunt u richten aan:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit
hogere grenswaarden geluid Oostdijk 187,
Oud-Beijerland’.

Mondelinge zienswijze indienen of heeft u
vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of

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

Ontwerp wijzigingsplan
‘Tweede Kruisweg 5
Puttershoek’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Tweede
Kruisweg 5 Puttershoek’ met bijbehorende stukken ter
inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Het ontwerp wijzigingsplan is opgesteld om met een
wijzigingsplan het bouwvlak te wijzigen ten behoeve
van het realiseren van een loods.

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Tweede Kruisweg 5
Puttershoek’ ligt met alle bijlagen met ingang van
zaterdag 9 januari tot en met vrijdag 19 februari ter
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.WPPTHTweedeKrw20-ON01).
Wilt u de stukken liever op een servicepunt inzien?
Maak dan een afspraak met 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
ontwerp wijzigingsplan kunt u indienen bij het college
van B&W van gemeente Hoeksche Waard.
Uw zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan 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 ontwerp
wijzigingsplan Tweede Kruisweg 5 Puttershoek’.

Mondelinge zienswijze indienen of heeft u
vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen?
Of heeft u vragen over dit ontwerp wijzigingsplan?
Neem dan contact op met Sabine Voskamp van team
Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 14 75.

Vastgesteld wijzigingsplan
voor locatie Boendersweg
36 ‘s-Gravendeel
Het college van B&W van de gemeente Hoeksche
Waard heeft op dinsdag 22 december het volgende
wijzigingsplan ‘Boendersweg 36 ’s-Gravendeel’
vastgesteld.

Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Het wijzigingsplan is opgesteld om via een
wijzigingsprocedure het bouwvlak te vergroten
ten behoeve van het realiseren van een
aardappelbewaarplaats, aardappelverwerking,
opslagruimte en erfverharding.
Het ontwerp-wijzigingsplan lag van zaterdag 31
oktober tot en met vrijdag 11 december voor een
periode van 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze
periode konden zienswijzen worden ingediend. Tijdens
deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.

Vervolg

V E R V O L G
Ter inzage
Het wijzigingsbesluit, het wijzigingsplan en alle
bijlagen kunt u vanaf 9 januari 2021 bekijken via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1963.
BP01545-VG01). Wilt u de stukken op een servicepunt
inzien? Maak dan een afspraak met het team
Omgeving via telefoonnummer 14 0186.

Beroep indienen
Tegen het besluit van het college om het
wijzigingsplan vast te stellen staat rechtstreeks beroep
open bij de Raad van State. De beroepstermijn loopt
vanaf zaterdag 9 januari tot en met vrijdag 19 februari.
Een beroepschrift kan gedurende deze termijn van 6
weken 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 wijzigingsplan via
een voorlopige voorziening
Het wijzigingsplan treedt in werking een dag nadat
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen
dat het wijzigingsplan 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 wijzigingsplan opgeschort totdat op
het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Diverse verordeningen
De raad van gemeente Hoeksche Waard heeft op
dinsdag 15 december de heffingsverordeningen 2021
met daarin de tarieven voor 2021, vastgesteld. Het
gaat om de hieronder genoemde heffingen:
• Onroerende-zaakbelastingen 2021
• Belastingen op roerende woon- en
bedrijfsruimten 2021
• Hondenbelasting 2021
• Toeristenbelasting 2021
• Watertoeristenbelasting 2021
• Dagtoeristenbelasting 2021
• Precariobelasting 2021
• Reclamebelasting 2021
• Afvalstoffenheffing 2021
• Rioolheffing 2021
• Lijkbezorgingsrechten 2021
• Marktgeldverordening 2021
• Haven en kadegelden 2021
• Legesverordening 2021
• Verordening kwijtschelding 2021
De verordeningen zijn op dinsdag 22 december
gepubliceerd op de website
www.officielebekendmakingen.nl. Via deze website
kunt u de vastgestelde verordeningen raadplegen.

Aanwijzing toezichthouders
Openbare Ruimte
Namens het college van B&W van gemeente
Hoeksche Waard, elk voor zover zijn bevoegdheid
daartoe strekt, heeft de heer B.M. Leenaerts,
teammanager Handhaving Openbare Ruimte, in
mandaat, mevrouw V.J.E. Vlag en mevrouw A.M. Moes,
met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2020
aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel

5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel
6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Zij zijn
belast met het toezicht op de naleving van:
• de Wet op de kansspelen;
• de Wet basisregistratie personen;
• de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche
Waard;
• de Afvalstoffenverordening;
• de Drank- en Horecawet;
• de Drank- en Horecaverordening;
• de Winkeltijdenverordening.
Deze personen zijn aangewezen als Buitengewoon
Opsporingsambtenaar (BOA) Openbare Ruimte
en belast met de opsporing van de strafbare
feiten als genoemd in de artikelen en wetten van
Domein I en de Algemene Plaatselijke Verordening.
Het aanwijzingsbesluit treedt in werking met
terugwerkende kracht op 1 december 2020.

Bekendmaking
Wet milieubeheer
• Op 14 december 2020 zijn gegevens ontvangen in
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het verhuizen van de inrichting een podolab - aan de Chr. Huygensstraat 9 -11 in
Oud-Beijerland naar de Thomas Edisonstraat 3 in
Zuid-Beijerland. Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-20-383845.
• Op 16 november 2020 zijn gegevens ontvangen in
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het oprichten van een fitnessstudio
aan de Wethouder van der Veldenweg 3 in
Numansdorp. Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-20-382083.

Meer informatie?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst ZuidHolland 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.

Nieuws uit de gemeenteraad
Wat vindt de gemeenteraad
van de voorstellen van het
college? Kijk mee!
Aankomende week geeft de raad zijn mening over
verschillende voorstellen van het college. Dat gebeurt
op dinsdagavond 12 januari in 2 vergaderingen die
gelijktijdig plaatsvinden. Beide vergaderingen zijn
vanwege coronamaatregelen digitaal. Ze starten om
19.30 uur. U kunt ze live digitaal volgen. Welkom!

Oordeelsvormende vergadering ‘Fysiek
domein / Bestuur en middelen’
In deze bijeenkomst praat de raad over: de visie
Buitenzomerlanden, Renovatie sportcentrum Strijen,
extra krediet voor dorpshuis De Swaensvoet, de
klachtenregeling van de gemeente, een wijziging in de
gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap
HSL-Zuid, A16 en A4 en een voorstel voor een wijziging
in de begroting van het Samenwerkingsverband
Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling.
Renovatie sportcentrum Strijen
Door de gemeenteraad van de (toen nog) gemeente
Strijen is besloten om het sportcentrum Strijen te

laten renoveren naar een duurzaam, functioneel en
esthetisch toekomstbestendig sportcentrum. Het
college heeft inmiddels 4 varianten van de verbouwing
van het sportcentrum uitgewerkt. De gemeenteraad
van Hoeksche Waard praat hierover op 12 januari.

om de begrotingswijziging nogmaals te onderbouwen.
En mocht er in de toekomst een aanpassing in de
begroting nodig zijn, deze informatie eerder te sturen,
zodat de gemeente daar met maatregelen op kan
reageren.

Oordeelsvormende vergadering ‘Sociaal
domein / Duurzaamheid / Economie’

Wat is een zienswijze?

In deze bijeenkomst praat de raad over
‘Initiatiefvoorstel Armoedebeleid’ en over de
voorgestelde begrotingswijziging van de Dienst
Gezondheid en Jeugd voor de jeugdhulp.
Begroting Jeugdhulp
De hulp voor jeugdigen in de Hoeksche Waard (en
van 9 andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid) wordt
geregeld door de Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid. In 2020 heeft deze dienst aangegeven
de komende jaren meer geld nodig te hebben om
de jeugd in Zuid-Holland Zuid te kunnen blijven
helpen. De Hoeksche Waard zou 0,9 miljoen extra
moeten bijdragen in 2021 en in ook de jaren daarna
rekening moeten houden met een verhoogde
deelnemersbijdrage, oplopend tot 1,4 miljoen euro.
Het college stelt de raad voor een zienswijze in te
dienen. Daarin wordt de Dienst onder meer gevraagd

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen
besluit of een plan; in dit geval van de Dienst
Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. In de
zienswijze wordt dan beschreven met welke punten de
raad het wel of niet eens is en waarom. Deze punten
kan de Dienst dan meenemen in het definitieve
besluit.

Vergadering online volgen
U kunt de oordeelsvormende vergaderingen van
12 januari live online volgen via
https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekseuitzendingen-en-geluidsverslagen. De uitzendingen
beginnen om 19.30 uur.
De gehele agenda en de stukken voor deze
bijeenkomsten vindt u op https://www.gemeentehw.
nl/agendas-en-vergaderstukken. Klik op datum 12
januari 2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Contactgegevens en openingstijden
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

