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

gezet, we zijn er bijna. Maar een ‘we zijn er bijna’gevoel kunnen we ons nog lang niet veroorloven”,
aldus minister De Jonge. De meeste mensen zijn
nog wel vatbaar voor het virus, en veel mensen in
de samenleving zijn nog besmettelijk. Daarom zijn
maatregelen onverkort nodig om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan. Pas als het overgrote
deel van Nederland gevaccineerd is, kunnen we de
basisregels loslaten. “Dit is nog niet het einde van de
crisis. Dit is wel het begin van het einde. Maar juist nu
de zorg zo onder druk staat, en er een nieuwe variant
van het virus rond gaat, moeten we nog beter op onze
tellen passen,” besluit minister De Jonge.

Meer informatie
Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u alle
maatregelen die tenminste tot en met dinsdag 9
februari gelden. Op dinsdag 2 februari beoordeelt
het kabinet welke maatregelen na dinsdag 9 februari
nodig zijn. Premier Rutte: “We komen hier samen
doorheen. Door ons aan de regels te houden en elkaar
te blijven helpen en ondersteunen. Gelukkig zien we
overal in Nederland prachtige initiatieven. Houd dat
vol.”

15 januari
2021

Wet Homologatie
Onderhands Akkoord
(WHOA) helpt bedrijven een
faillissement te voorkomen
Door de verlenging van de lockdown wordt het
voor veel ondernemers nog zwaarder. Op vrijdag
1 januari is er een nieuwe wet ingegaan die ervoor
zorgt dat ondernemers sterker staan bij het maken
van betalingsafspraken met schuldeisers zoals
een verhuurder of een energieleverancier. De Wet
Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) helpt
bedrijven zonder instemming van alle schuldeisers
toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling.
De WHOA helpt zo faillissementen te voorkomen. Met
de WHOA kunnen deze bedrijven een doorstart maken
of gecontroleerd stoppen. Met de WHOA-routekaart
volgt u stapsgewijs de weg van voorbereiding naar een
akkoord.

Meer informatie
Deze routekaart en meer informatie vindt u op de
website https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/
wetten-en-regels/stappenplan-whoa-aanvragen.

12 januari 2021

Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.
Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Lockdown verlengd
tot en met tenminste
dinsdag 9 februari
Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het
coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de
lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is
om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en
sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten
met corona in de ziekenhuizen en op de intensive
care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat
Nederland tenminste tot en met dinsdag 9 februari in
lockdown blijft.

Was vaak je handen.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen

Thuis
Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar).

Groepen
Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden.

Publiek toegankelijke locaties

“Bijna iedereen zal begrijpen dat we geen andere
keuze hadden, omdat de cijfers niet snel genoeg dalen
en we inmiddels ook te maken hebben met de Britse
coronavariant”, licht premier Rutte toe. “Over die
variant maken we ons grote zorgen. De beelden uit
Londen en Ierland zijn alarmerend en dat is nog zwak
uitgedrukt. Geen verrassend besluit dus, maar wel
een enorme tegenvaller. En voor veel mensen ook een
ongelooflijk lastige boodschap.’ De premier begrijpt
ook dat de maatregelen steeds moeilijker zijn vol te
houden, en dat is ook begrijpelijk. En toch: we moeten
doorzetten. We weten dat met het vaccin licht aan het
eind van de tunnel is.”

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Niet-essentiële winkels dicht.

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

Contactberoepen

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheidsspecialisten verboden.

Sport
Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd.

Bestellen bij restaurants mogelijk.
Binnensportlocaties dicht.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

Onderwijs en kinderopvang*
Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.
Kinderopvang dicht.
Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Evenementen verboden.
Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

De rol van het vaccin
De eerste Nederlanders zijn inmiddels gevaccineerd
tegen het coronavirus. Dat betekent dat we aan het
begin staan van een nieuwe fase in deze crisis. Maar
dit betekent helaas nog niet dat we de maatregelen
los kunnen laten. “Natuurlijk snappen we dat het nu
verleidelijk is om te denken: de eerste prikken zijn

Vervoer en reizen

alleen samen krijgen we
corona onder controle

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf
25 januari geheel open kunnen.

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Gratis cadeaubon van € 44,voor woningeigenaren om
energie te besparen
Heeft u er al een aangevraagd? Er zijn nog 1.300
bonnen beschikbaar. Wees er snel bij want op=op!
Bent u eigenaar van een koopwoning in de Hoeksche
Waard en wilt u graag besparen op energie? Dat
kan ook al met kleine, slimme aanpassingen in huis
zoals ledlampen, timerschakelaar of radiatorfolie.
U bespaart direct op de energierekening en verhoogt
uw woonplezier. Om u hierbij te helpen, kunt u
nu een gratis cadeaubon aanvragen van € 44,-.
U besteedt deze in de webshop van het Regionaal
Energieloket. Vraag de cadeaubon aan via
www.regionaalenergieloket.nl.

Sonja Krau - secretaris van de Imkersvereniging
Hoeksche Waard
Deze vereniging zet zich in voor de honingbij,
bestuivingsinsecten en de natuur in het algemeen. Het
motto is: “als we goed voor de natuur zorgen, zorgt de
natuur goed voor ons”. De honingbij heeft een enorm
belangrijke bijdrage in onze voedselvoorziening. De
fascinatie voor het imkeren in balans met de natuur wil
de Imkersvereniging graag met jong en oud delen.
Huibert Steen - wethouder duurzaamheid van de
gemeente is voorzitter van de jury
Hij is trots op de natuur en de ruimte in de Hoeksche
Waard en de stappen die al gezet worden om nog
duurzamer te worden. Er kunnen ook nog veel
mooie stappen gezet worden. “Er is veel potentie
om tot een 10 uit te groeien”, aldus de wethouder.
“Met de duurzaamheidsprijs willen we inwoners en
maatschappelijke partijen stimuleren om aan de slag
te gaan met duurzaamheid en zo ook weer anderen
inspireren.”

Meedoen?

Jury Duurzaamheidsprijs
2021 bekend
Nog tot eind februari kunnen inwoners en
maatschappelijke organisaties ideeën indienen voor
de Duurzaamheidsprijs 2021 van gemeente Hoeksche
Waard. Het gaat om ideeën die de Hoeksche Waard
duurzamer maken. Het kunnen ideeën zijn om energie
te besparen, afval te verminderen of te hergebruiken,
biodiversiteit te bevorderen, om overtollig regenwater
op te vangen enzovoort. Alle initiatieven helpen,
groot en klein. De winnaar van de Duurzaamheidsprijs
ontvangt een geldprijs van maximaal € 10.000,- om
daarmee zijn of haar idee uit te voeren. De ingediende
initiatieven worden beoordeeld door een jury.
Deze jury kijkt onder andere naar het effect op de
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente, op
uitvoerbaarheid en in hoeverre het idee uniek is.

In dit artikel stellen we de juryleden aan
u voor
Merijn van den Hoogenhoff - beheerder van
natuurbezoekerscentrum Klein Profijt in
Oud-Beijerland
Merijn is een echt buitenmens en geniet van de
natuur om hem heen. Hij noemt zichzelf ook wel
‘natuurdominee’. Hij is bijna dagelijks bezig met het
opruimen van zwerfafval en wandelt ook regelmatig
van huis naar zijn werk, een route van zo’n 6 kilometer,
om zwerfafval op te ruimen. Zijn motto is: “alles wat je
raapt is weg en komt niet meer in het milieu of in de
zee terecht.”
Vincent van der Meer - inwoner van Oud-Beijerland
Vincent wenst een fijn milieu voor iedereen en in het
bijzonder voor zijn zoontje van 1 jaar. Hij geniet van de
mooie natuur in de Hoeksche Waard en heeft zijn huis
zo duurzaam mogelijk gemaakt bij de bouw in 2016. Er
kwamen zonnepanelen, een ventilatiesysteem en een
warmtepompinstallatie. Bij het verbouwen, of bouwen
van een huis is zijn tip om deze zaken ook zeker te
overwegen. Het viel hemzelf reuze mee en hij spoort
graag anderen aan om ook te verduurzamen.
Marleen Gulden - eigenaar van Iamoo en Eco
Concept Group in Nieuw Beijerland
Zij staat voor sociaal, lokaal en duurzaam ondernemen.
Ze levert duurzame relatiegeschenken en wil
bijdragen aan minder afval, minder CO2 uitstoot en
minder voorraad. In het ‘upcycle lab’ maken ze allerlei
nieuwe waardevolle producten uit verschillende
afvalmaterialen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de
laptophoezen die gemaakt zijn voor de gemeente.
Deze zijn gemaakt van de oude bedrijfskleding.

Ideeën indienen kan via de website
www.gemeentehw.nl / Direct regelen / Wonen en
Verkeer / Duurzaamheid. Hier vindt u alle informatie,
een digitaal formulier om mee te doen en het
juryreglement. Meedoen aan de Duurzaamheidsprijs
kan tot zondag 28 februari. In maart maakt de jury
uit alle inzendingen 5 nominaties bekend. De
prijsuitreiking vindt plaats in april.

Gemeente Hoeksche Waard
is per vrijdag 1 januari
aangesloten bij de Nationale
ombudsman
Vanaf vrijdag 1 januari is gemeente Hoeksche
Waard aangesloten bij de Nationale ombudsman
in Den Haag. De Nationale ombudsman behandelt
klachten van inwoners, die na de behandeling van
hun klacht door de gemeente nog niet tevreden zijn.
Op de website van de Nationale ombudsman vindt
u hier meer informatie over. Dit betekent dat de
ombudscommissie Hoeksche Waard sinds vrijdag 1
januari niet meer bestaat.

Bent u ontevreden over de gemeente dan
horen wij dat graag
Bespreek een klacht - als dat kan - altijd eerst met de
persoon zelf. Komt u er niet uit? Dien dan een klacht in.
U dient bijvoorbeeld een klacht in als:
• u vindt dat u het antwoord, de oplossing of een
product niet op tijd heeft gekregen of;
• u niet tevreden bent over de kwaliteit van het
antwoord, de oplossing of het product of;
• u niet correct bent behandeld door een
medewerker.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het indienen van
klachten op onze website www.gemeentehw.nl.

Meldpunt Fouten in
Overheidsregistraties
van start

Wat doet het MFO?
Het MFO helpt burgers, bedrijven en
overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout
in een overheidsregistratie. Het MFO:
• wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het
onjuiste gegeven kan corrigeren;
• helpt wanneer de melder er niet uit komt. Dan gaat
het MFO aan de slag om de fout en de problemen
die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen;
• helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste
gegevens als er meer dan 1 overheidsorganisatie
bij betrokken is of als het gaat om registratieoverstijgende problemen en fouten;
• helpt als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar
bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor
onbedoelde gevolgen zorgen;
• helpt de gevolgen van het gebruik van foute
gegevens (zoals aanmaningen en boetes) waar
mogelijk te stoppen tot de oplossing is bereikt. Zo
lang er nog geen oplossing is, doet het meldpunt
er alles aan om te zorgen dat de melder niet verder
in de problemen komt. Is de oplossing bereikt, dan
helpt het MFO waar mogelijk bij het herstellen van
de gevolgen.

Waar is het MFO te vinden?
Het MFO is online te vinden op www.rvig.nl/mfo.
Hier vindt u 3 formulieren waarmee u online een
melding kunt doen: voor burgers, bedrijven en (semi)
overheidsorganisaties. Op www.rijksoverheid.nl staat
ook een verwijzing naar het MFO.

Samenwerking met melder en organisaties
Het MFO werkt samen met de melder en alle
betrokken overheidsorganisaties, net zo lang
tot gegevens weer kloppen. Het beheert de
opgedane kennis en deelt deze met andere
overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het MFO
overheidsorganisaties met advies en coördinerende
werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer het voor een
organisatie niet of onvoldoende mogelijk blijkt de
onjuiste gegevens te corrigeren.

Werkzaamheden Blaaksedijk
in Heinenoord
Momenteel vinden er diverse werkzaamheden plaats
aan de Blaaksedijk in Heinenoord. Er wordt gewerkt
aan de kabels en leidingen, zodat de Blaaksedijk
later dit jaar opnieuw geasfalteerd kan worden. De
komende maanden gaan deze werkzaamheden door.
Op onderstaande data is deze dijk afgesloten:
• Fase 1 van maandag 25 tot en met
vrijdag 29 januari
Volledige afsluiting kruising Blaaksedijk/Mollekade
met een omleiding via de N217 en de Boonsweg/
Provincialeweg;
• Fase 2 van maandag 15 tot en met
vrijdag 19 maart
Afsluiting van een wegdeel tussen Blaaksedijk
en de Boonsweg. Dit wegvak zal afgesloten zijn,
omleiding zowel bovenlangs (Gorzenweg) als
onderlangs (N217);
• Fase 3 van maandag 22 tot en met
vrijdag 26 maart
Afsluiting van de kruising Blaaksedijk met
Blaaksedijk Oost (richting het zuiden).

Om u goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken
veel overheidsorganisaties uw gegevens: van de
Belastingdienst en UWV tot aan uw gemeente.
Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en
bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat die
gegevens kloppen. Soms gaat er iets fout. En dat kan
vervelende gevolgen hebben. Hoe lost u dat op?
Als u denkt dat er iets mis is met uw gegevens,
neemt u altijd eerst contact op met de organisatie
die verantwoordelijk is voor die gegevens. Komt u
er niet uit, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij
welke organisatie u moet zijn? Meld u dan bij het
Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).
Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor
Identiteitsgegegevens (RvIG).

Vervolg

V E R V O L G

Bekendmakingen

11-01-2021

Het plaatsen van dakkapellen aan de vooren achterzijde - Zwartsluisje 105 in ZuidBeijerland.

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.

11-01-2021

Het plaatsen van beschoeiing - Fortlaan 33
in Numansdorp.

11-01-2021

Het bouwen van een woning Plan Pesanthof (kavel 3) Westmaas.

11-01-2021

Het realiseren van twee betonnen
overkluizingen over een bestaande
ruwwater transportleiding - In de nabije
omgeving van Reedijk 9 in Heinenoord.

12-01-2021

Het verplanten van 2 bomen van Zuid-

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

07-01-2021

Het realiseren van een aanbouw Burg. Korstanjestraat 13 in Klaaswaal.

07-01-2021

Ingekomen sloopmeldingen

Beijerland naar Nieuw-Beijerland Gravin Sabinastraat in Zuid-Beijerland.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

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.

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

06-01-2021

Het slopen van de voormalige Rabobank -

Beslistermijn verlengen

Vierwiekenplein 104 in Oud-Beijerland.
07-01-2021

Datum

Zakelijke inhoud

asbesthoudende materialen - Kerkstraat 49
in Nieuw-Beijerland.

verlenging
11-01-2021

Het plaatsen van beschoeiing en een

07-01-2021

asbesthoudende materialen -

Het verplanten van 2 bomen van

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd

Middelsluissedijk WZ 89 in Numansdorp.

Zuid-Beijerland naar Nieuw-Beijerland -

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

Gravin Sabinastraat in Zuid-Beijerland.

nieuwe beslisdatum wordt daardoor

Het wijzigen van de gevelopening Westvoorstraat 1 in Oud-Beijerland.

07-01-2021

Het wijzigen van de voorgevel Volgerlandseweg 6 in Numansdorp.

08-01-2021

Het herbouwen van een loods - Zwartsluisje
111a in Zuid-Beijerland.

08-01-2021

08-01-2021

Het realiseren van een aanbouw - Waterstal

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen

bestaande carport schuur - Crayenbosch 8 in

11-01-2021

Goidschalxoordsedijk 49 in Heinenoord.

producten iedere donderdag van 07.00 tot
13.00 uur ter hoogte van de aangewezen

11-01-2021

06-01-2021

voor de verkoop van bloemen, planten
en aanverwante artikelen op iedere

Mariapolder 15a in Strijensas.

Nieuw-Beijerland.
06-01-2021

Structurele ontheffing sluitingsuur voor de
nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht

Het realiseren van een aanbouw -

uur voor Restaurant ’t Schippershuis aan de

Westdijk 41 in Mijnsheerenland.

Molendijk 2 in Numansdorp.
07-01-2021

Standplaatsvergunning voor onbepaalde

voormalig bedrijfspand - Schouteneinde 54

tijd voor de verkoop van groente en fruit op

Puttershoek.

iedere zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur op

12-01-2021

Standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd
voor de verkoop van aardappelen, groente

Zakelijke inhoud

06-01-2021

Het bouwen van een woning Wintertaling 28 in Numansdorp.

07-01-2021

Het wijzigen van de gebruiksfunctie
bedrijfslocatie naar woongebruik Oud Bonaventurasedijk 101 in Maasdam.

08-01-2021

Het maken van een beschoeiing aan de vooren achterzijde - Fortlaan 17 in Numansdorp.

asbesthoudende materialen - Buizerdstraat
41 en 43 en Kwartelstraat 8 en 10 in Strijen.

Besluit
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken te realiseren ter hoogte van Julianastraat 2
in Klaaswaal.

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.

het Oranjeplein in Puttershoek.

Ontwikkeling zonnepark Heinenoord -

Besluit d.d.

Het verwijderen en afvoeren van

Standplaatsvergunning tot 1 januari 2031

hoogte van de Kerkstraat in

Verleende
omgevingsvergunningen

11-01-2021

Goudswaard.

door het plaatsen van een extra dam -

Polder Kooimansland Heinenoord.

duivenhok inclusief het verwijderen en

parkeerplaatsen aan de Polderboom in

Het realiseren van een nieuwe in-/uitrit

Ontwikkeling appartementen op locatie

Het slopen van de woning en het
afvoeren van asbesthoudende materialen -

van zaterdag op zondag tot uiterlijk 03.00

11-01-2021

11-01-2021

voor de verkoop van kaas en aanverwante

Blaaksedijk 282 in Mijnsheerenland.
11-01-2021

Puttershoek.

Standplaatsvergunning tot 1 januari 2031

zaterdagochtend van 08.00 tot 13.00 uur ter

Het plaatsen van een beschoeiing -

Orion 4 en 8, Polaris 12 en 14, Wega 1 in

05-01-2021

Oud-Beijerland.
10-01-2021

asbesthoudende materialen - Hamal 4,

Zakelijke inhoud

Het in gebruik nemen van het uitpad -

Het maken van een uitbouw aan de

Het verwijderen en afvoeren van

Verzonden d.d.

Torenstraat 48 in Numansdorp.
10-01-2021

Het slopen van de kas - Blaaksedijk Oost 41a
in Heinenoord.

08-01-2021

3 in Oud-Beijerland.
09-01-2021

Het verwijderen en afvoeren van

vlonder - Fortlaan 45 in Numansdorp. De

22-02-2021.
07-01-2021

Het verwijderen en afvoeren van

en fruit op iedere vrijdag van 08.00 tot
15.00 uur aan de Scheepmakershaven ter
hoogte van Xenos 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,

Bekendmaking
Wet milieubeheer
Op 15 juli 2020 zijn gegevens ontvangen in het
kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het oprichten van een groothandel
in hout gelegen aan Sluisendijk 8 in Heinenoord.
Naast de groothandel vinden er bij het bedrijf ook
houtbewerkingsactiviteiten plaats en worden er
2 dompelinstallaties geplaatst. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-20-376440.

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.

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

