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

Lockdown verder
aangescherpt vanwege
zorgen om nieuwe
virusvarianten
Premier Rutte en minister de Jonge kondigen in een
persconferentie vanmiddag extra maatregelen aan,
waaronder een avondklok. “De extra maatregelen
helpen om ons leven stap voor stap terug te krijgen,
maar eerst moeten we ons nog een keer schrap zetten.
De Britse variant krijgt steeds meer voet op Hollandse
bodem. De waarschuwing voor de derde golf moeten
we serieus nemen. We moeten er alles aan doen om
het aantal besmettingen te verlagen en de derde
golf vooruit te schuiven. De avondklok is een heftige
maatregel. Niemand staat te juichen bij een avondklok,
maar we moeten dit met elkaar doen en elkaar daarin
stimuleren. Door nu extra maatregelen te treffen,
kunnen we eerder perspectief bieden.“

Donderdag werd meer bekend over de
avondklok
Of en wanneer de avondklok er komt weten we na het
kamerdebat morgen. De premier wil en kan dit besluit
niet nemen zonder parlementaire steun.

Aanscherping advies voor bezoek
Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek
aan: ontvang maximaal 1 persoon van 13 jaar of ouder
per dag en ga maximaal 1 keer per dag ergens op
bezoek. Ook worden extra beperkingen ingevoerd om
het aantal internationale reisbewegingen tegen te
gaan.

Het doel is om het huidige besmettingsniveau te
verlagen, verspreiding van de huidige en nieuwe
varianten van het virus te vertragen en ervoor te
zorgen dat de nieuwe varianten zo min mogelijk ons
land binnen komen. Zo kunnen we het moment dat
de nieuwe varianten van het virus de overhand krijgen
zo veel mogelijk uitstellen. Dat is van groot belang
om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen de komende
maanden ruimte houden voor coronapatiënten en
zodat andere medische zorg zoveel mogelijk door kan
blijven gaan. Want we willen niet over een paar weken
terugkijken op dit moment en constateren dat we
onvoldoende hebben gedaan.

Meer informatie
Op de website van de Rijksoverheid leest u welke
maatregelen gelden in een kort overzicht. Ook
vindt u hier de uitgebreide toelichting op de nieuwe
maatregelen.
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Lockdown MKB: Wat mag
wel en wat niet?
De lockdown treft heel veel ondernemers met name
in het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) heel hard. De
horeca- en evenementenbranche ligt al een hele tijd
plat en door de op dinsdag 15 december ingestelde
lockdown begint het ook voor veel winkeliers en
andere kleine ondernemers die verplicht dicht zijn
zoals kappers heel lastig te worden. Velen proberen
nog een beetje omzet te draaien door een webshop,
online verkopen via Facebook, Instagram of WhatsApp.
Daarbij is soms onduidelijk wat wel en niet mag
volgens de noodwet. Voor zowel ondernemers als
klanten zetten we het hieronder op een rij.

Open
• Winkels die voornamelijk levensmiddelen
verkopen, drogisterijen, apotheken, opticiens,
audiciens, dierenspeciaalzaken, tankstations,
wasserijen, stomerijen en winkels voor zorg- en
welzijnshulpmiddelen mogen open blijven;
• Winkels voor reparatie en onderhoud ook;

• Winkels die producten verkopen en daarnaast
reparatie en onderhoud aanbieden, mogen open
voor het aanbieden van reparatie en onderhoud
maar mogen geen andere producten verkopen;
• Dit geldt ook voor servicepunten voor het
ontvangen en versturen van pakketten;
• Bloemisten mogen open blijven maar uitsluitend
buiten bloemen verkopen;
• Locaties voor zakelijke dienstverlening (banken,
hypotheekverstrekking, makelaars) zijn open.
Vanaf het moment dat de avondklok ingaat, zijn de
supermarkten in plaats van 22.00 uur tot uiterlijk 20.00
uur open.

Gesloten
Alle andere winkels en ook locaties van
contactberoepen zoals kappers, masseurs,
nagelstudio’s, schoonheidsspecialistes en dergelijke
hebben - net als eerder de horeca - hun deuren
moeten sluiten. Dit geldt ook voor onder andere
sportscholen, zwembaden, rijscholen, sauna’s,
theaters, concertzalen, bioscopen, dierenparken en
pretparken. Een pedicure is gesloten maar mag wel
medisch noodzakelijke behandelingen uitvoeren.

Bezorgen en afhalen
Doe-het-zelfzaken mogen net als horeca een
afhaalfunctie inrichten. Dit geldt niet voor andere
winkels en locaties van contactberoepen. Je
bestelling bij je favoriete modezaak ophalen, is dus
niet toegestaan. De reden is dat de boodschap is
om zoveel mogelijk thuis te blijven. We willen de
contactmomenten en reisbewegingen zoveel mogelijk
beperken. Afhalen is daarom uitsluitend toegestaan
voor horeca en bouwmarkten. Winkeliers mogen
bestellingen wel thuisbezorgen bij hun klanten.

Shop lokaal, ook digitaal
De oproep blijft om uw boodschappen bij u in de buurt
te doen. Kies een rustig moment zoals de ochtend en
kom alleen. Om veilig boodschappen te doen gelden
verder de bekende regels: was uw handen voor en
na het winkelen, draag een mondkapje en houd 1,5
meter afstand. Heeft uw klachten? Blijf thuis en laat u
testen. Vraag familie of buren om uw boodschappen
te doen of bestel deze online. Dit kan vaak ook bij
lokale winkeliers. Op de website Beleef Hoeksche
Waard staat een overzicht van winkels die open zijn en
winkels die online bestelmogelijkheden hebben. Ook
vindt u hier een overzicht van alle horeca bestel- en
afhaalmogelijkheden.

Inwoners willen de
Hoeksche Waard
klimaatvriendelijker maken
Maken inwoners van de Hoeksche Waard zich druk
om een veranderend klimaat? Ja!, blijkt uit een online
onderzoek onder inwoners waaraan 382 mensen
meededen. Deelnemers merken gevolgen als droogte
in de tuin en gezondheidsproblemen door hitte.
Zowel de (gemeentelijke) overheid als de inwoner
zelf moet aan de slag, vinden de ondervraagden. 90%
wil zelfs binnen 2 jaar zijn omgeving of huis meer
‘klimaatbestendig’ maken. De uitkomst van de online
vragenlijst gebruiken gemeente Hoeksche Waard,
waterschap Hollandse Delta en provincie Zuid-Holland
om de juiste maatregelen uit te kiezen voor een
klimaatbestendige Hoeksche Waard.
Onze buitenruimte aanpassen aan het veranderende
klimaat met extremer weer wordt klimaatadaptatie
genoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer
ruimte creëren voor de opvang van water, groen en

schaduwrijke plekken en ons eiland beschermen tegen
overstroming.

Hoe kijken de deelnemers naar
klimaatverandering en hoe passen ze zich
hierop aan?
Ruim 95% van de 382 deelnemers aan de vragenlijst
maakt zich weleens zorgen over klimaatverandering.
Op de vraag welke gevolgen inwoners nu al merken,
zijn ‘droogte in de tuin’ (72%) en ‘gezondheids
problemen door hitte’ (45%) het vaakst genoemd.
Maar ook ‘overlast van hevige regenval op straat’,
‘in de tuin’ en ‘waterschade aan de woning’ wordt
ervaren.

klimaatverandering. Hebben zij last van extreem
weer, zoals drogere zomers, hittegolven en hevige
plensbuien? Zijn ze van plan hun buitenruimte of
woning hierop aan te passen? En wat zien ze graag
opgepakt? 382 inwoners van verschillende leeftijden
hebben de vragenlijst ingevuld. Benieuwd naar alle
resultaten? Kijk hiervoor op www.gemeentehw.nl/
klimaatadaptatie. Hier staan ook de 5 winnaars van de
Nationale Tuinbon vermeld.
Klimaatadaptie is 1 van de 4 thema’s in het programma
Duurzaamheid waar de gemeente samen met partners
en inwoners aan werkt. De andere thema’s zijn: de
energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit.

De meeste deelnemers (90%) zijn van plan om binnen
2 jaar aanpassingen te doen aan of rond de woning
om beter bestand te zijn tegen extreem weer. Het
meest genoemd wordt ‘regenwater opvangen’ (224
keer), ‘meer groen en minder stenen’ (191 keer) en ‘de
woning beschermen tegen hitte’ (189 keer). Veruit de
belangrijkste redenen hiervoor zijn beter voor ‘natuur
en milieu’ en ‘prettiger wonen’.

Welke partijen zijn aan zet en waar kan het
groener in de Hoeksche Waard?
Deelnemers geven aan dat de gemeente de
belangrijkste partij is om de Hoeksche Waard
klimaatbestendig te maken (87%). En zien daarbij
ook een grote rol voor zichzelf als inwoner (80%),
naast het waterschap, provincie, Rijk en organisaties
en instellingen. Op de vraag waar het groener kan
in de Hoeksche Waard, wordt het meest genoemd
op ‘parkeerplaatsen en langs wegen’, in de
‘dorpskernen’ en op ‘pleinen en centrumdelen waar
veel mensen samen komen’. Ongeveer de helft van de
ondervraagden hebben aanvullend ideeën gegeven
zoals ‘in Goudswaard’ of ‘grote parkeerterreinen zoals
het Vierwiekenplein in Oud-Beijerland en Maximaplein
in Puttershoek vergroenen’. Regelmatig geeft men
aan dat gevarieerder groen ook goed is voor de
biodiversiteit. Gebeurt er nu genoeg om de Hoeksche
Waard klimaatbestendig te maken? 46% weet het
eigenlijk niet en 39% vindt van niet.

Hoe werken we toe naar een
klimaatvriendelijke Hoeksche Waard?

Positieve online
bijeenkomst ‘De
Transitievisie Warmte:
gezamenlijk werken we
stap voor stap toe naar een
aardgasvrije omgeving in de
Hoeksche Waard’
Rond de 100 geïnteresseerden namen online deel
aan de eerste brede bijeenkomst op woensdagavond
13 januari. De deelnemers ontvingen informatie
over de Transitievisie Warmte, die net als het
uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting
energieneutraal’ en de Regionale Energiestrategie
Hoeksche Waard onderdeel is van de energietransitie.

De gemeente, het waterschap en provincie werken aan
een uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Hierin
komt te staan wat we de aankomende jaren gaan doen
om de Hoeksche Waard klimaatbestendig te maken. De
uitkomsten van de vragenlijst gebruiken we om mede
te bepalen welke maatregelen we hierin opnemen.
Eerder zijn de risico’s voor wateroverlast, overstroming,
droogte en hitte voor de Hoeksche Waard samen
met betrokken organisaties in beeld gebracht en
geprioriteerd. Maatregelen om deze risico’s weg
te nemen of te verminderen komen ook in het
gemeentelijk uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie,
dat in de eerste helft van 2021 af moet zijn.

Wat staat er in de Transitievisie Warmte?

Wethouder Harry van Waveren (klimaatadaptatie): “De
gemeente stelt € 200.000 aan subsidie beschikbaar,
die naar verwachting vanaf mei 2021 kan worden
aangevraagd. Inwoners kunnen zo een bijdrage vragen
in de kosten om in de eigen omgeving bijvoorbeeld
regenwater op te vangen, vast te houden en
wateroverlast en droogte tegen te gaan. Waarvoor
de subsidie precies is aan te vragen en onder welke
voorwaarden dat werken we aankomende tijd uit.”

Toelichting op het proces van de
Transitievisie Warmte

Ook het waterschap heeft een subsidiemogelijkheid,
die rond eind april weer aan te vragen is. Heemraad
Johan van Driel: “Om wateroverlast door extreem
weer te voorkomen, ontvangen wij veel goede
ideeën van inwoners. Een regenton of een ‘groen
dak’, zijn populair als oplossing. Soms krijgen we zelfs
voorstellen voor regentonnen (containers) van 1.200
liter. Als we samen maatregelen nemen, zijn we sneller
voorbereid op de gevolgen van het veranderend
klimaat.”

In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken
dat iedere gemeenteraad uiterlijk in 2021 een
Transitievisie Warmte vaststelt. Gemeente Hoeksche
Waard werkt zo stap voor stap toe naar een
aardgasvrije omgeving. Hiervoor onderzoeken we
eerst per wijk of dorp wat de mogelijkheden zijn.
En in welke wijken en dorpen we voor 2030 het
beste kunnen starten met een wijk-/dorpsaanpak.
De uitkomst hiervan komt in een ‘Transitievisie
Warmte’. Vervolgens wordt gezamenlijk per wijk en
dorp een concrete uitwerking gemaakt in een wijk-/
dorpsuitvoeringsplan.

De bijeenkomst vond digitaal plaats. Huibert Steen,
wethouder Duurzaamheid, opende de avond en
vervolgens werden deelnemers aan de hand van
een presentatie geïnformeerd over het proces om
te komen tot de Transitievisie Warmte. Wethouder
Huibert Steen: “Hoe betrekken wij inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties
bij deze transitie? Elke fase kent zijn eigen vorm
van participatie en we gaan in het traject van de
Transitievisie Warmte steeds intensiever participeren.
Tijdens deze eerste bijeenkomst informeren wij en
halen wij uitgangspunten en eventuele zorgen op.
Later in het traject gaan wij de dorpen in en bespreken
wij de mogelijkheden per dorp. Zo werken wij samen
stap voor stap naar een aardgasvrije omgeving in de
Hoeksche Waard.”

Achtergrondinformatie vragenlijst
Afgelopen zomer is de vragenlijst ‘Prettig wonen in
een veranderend klimaat’ uitgezet onder inwoners
van de Hoeksche Waard. Gemeente, waterschap
en provincie vroegen inwoners wat zij merken van

Vervolg

V E R V O L G
Opgehaalde uitgangspunten worden
meegenomen in de ‘Nota van
uitganspunten’
Ook is bij de deelnemers opgehaald welke
uitgangspunten zij belangrijk vinden in de overstap
naar aardgasvrij. Deze uitgangspunten worden
meegenomen in de ‘Nota van uitgangspunten’ die
wordt opgesteld als input voor de Transitievisie
Warmte. Deelnemers konden hiervoor digitaal
hun stem uitbrengen. Hieruit kwam naar voren dat
betaalbaarheid belangrijk is bij de overstap (transitie)
naar aardgasvrij. Ook verbetering voor het milieu,
betrouwbaarheid en veiligheid werden onder andere als
belangrijke aandachtspunten genoemd. Verder gaf een
deel van de deelnemers aan dat hun voorkeur uitgaat
naar de start van de warmtetransitie op plekken waar
werkzaamheden gepland staan en een alternatief voor
aardgas voor handen is. Enthousiast werden gedurende
de bijeenkomst ook vragen gesteld in de chat.

Heeft u de bijeenkomst gemist?
U kunt de online bijeenkomst, de presentatie
en de opgehaalde uitgangspunten onder
deelnemers, terugvinden via
www.gemeentehw.nl/transitievisiewarmte. Ook vindt
u hier uiterlijk woensdag 27 januari de beantwoording
van de vragen uit de chat van deelnemers.

Samen maken we ruimte voor een
duurzame toekomst in de Hoeksche Waard
De energietransitie is 1 van de 4 thema’s in het
programma Duurzaamheid waar de gemeente samen
met partners en inwoners aan werkt. De andere
thema’s zijn: circulaire economie, biodiversiteit en
klimaatadaptatie.

Uittreksel of VOG nodig?
Voorkom extra kosten!
Het komt vaak voor dat inwoners een uittreksel van
de BRP of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
nodig hebben. Of men wil een afspraak maken bij de
gemeente. Let dan goed op: op internet zijn meerdere
commerciële partijen actief die dit soort zaken voor
u willen regelen. Maar daar moet u dan extra voor
betalen. Vraag daarom zelf een uittreksel of VOG bij
ons aan. Wij brengen de normale leges in rekening.
En als u zelf rechtstreeks een afspraak maakt bij onze
gemeente is het altijd gratis.

Gemeenten werken niet samen met deze
organisaties/websites
Deze online loketten vragen u om gevoelige,
persoonlijke informatie en soms zelfs een scan van
uw paspoort of ID-kaart. Zij berekenen een tarief voor
hun diensten terwijl u vervolgens aan de gemeente
ook nog de normale leges moet betalen. Zelfs voor
het maken van een afspraak bij de gemeente moet u
betalen. Bij gemeenten komen steeds meer klachten
binnen van inwoners die deze wijze van handelen
ervaren als oplichting. Heeft u dus een uittreksel of
VOG nodig of wilt u een afspraak maken? Doe dat
dan rechtstreeks bij ons. Kijk voor meer informatie op
www.gemeentehw.nl of bel 14 0186 | 088 – 647 36 47.

Veel overlast van houtstook?
Houtkachels en open haarden geven rook en geur.
Met simpele tips om beter te stoken, wordt dat veel
minder. Zelf last? Dit kunt u doen.

Deel de 8 beste stooktips
Een kachel die nooit meer aangaat, dat zal niet snel
gebeuren. Maar veel houtstokers willen wel rekening
houden met elkaar en de hinder van rook en geur
beperken. Wij verzamelden de 8 beste stooktips (zie
verderop deze pagina). Deel deze tips in bijvoorbeeld
de buurtapp of burengroep.

Probeer er altijd samen uit te komen
Een goed gesprek en het maken van een paar
afspraken, is vaak al genoeg om de hinder van rook
en geur te verminderen. Soms zijn houtstokende
buren zich van geen kwaad bewust. Leg uit waarom
u last heeft van de rook en wanneer. U kunt ook een
logboek bijhouden, om te laten zien wanneer u vooral
last heeft. Heeft het bijvoorbeeld te maken met een
bepaalde windrichting of tijdstip? Door specifiek te zijn,
geeft u de eigenaar de mogelijkheid om er iets aan te
doen.

Wat als niets helpt?
Als de hinder van rook en geur flink blijft en u komt
er samen niet goed uit. Dan kunt u Buurtbemiddeling
Hoeksche Waard vragen om te ondersteunen via
telefoonnummer 06 - 18 62 88 41 of
info@buurtbemiddelinghoekschewaard.nl. Levert
dat ook niets op, meld dan de hinder bij team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de
gemeente via Publiekszaken op telefoonnummer
088 -647 36 47 of per e-mail info@gemeentehw.nl. De
gemeente of omgevingsdienst komt dan mogelijk langs
voor een controle of om een bemiddelingstraject met u
en de buren te bespreken. Kijk voor alle informatie over
houtstook op: www.gemeentehw.nl/houtstook.

Er staan weer
nieuwe vacatures op
werkenbijdehw.nl!
• Beheerder buitendienst
Gemalen & Riolering (36 uur)
• Specialist publiekszaken
(28-32 uur)
• Klantmanager Schuldhulp/
Schulddienstverlening (32-36 uur)

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

18-01-2021

Wintertaling 6a in Numansdorp.
18-01-2021

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

13-01-2021

Het realiseren van een tijdelijke woonunit -

Het plaatsen van beschoeiing -

Het tijdelijk vestigen van een afhaalpunt
voor sierkippen - Noorddijk 4a in
Zuid-Beijerland.

Damgaarde 1 in Nieuw-Beijerland.

18-01-2021

Het plaatsen van een keerwand Perengaard 43 in Nieuw-Beijerland.

13-01-2021

Het splitsen van het pand – Burgemeester
de Zeeuwstraat 9 in Numansdorp.

18-01-2021

Het bouwen van een woning - Wintertaling
9 in Numansdorp.

14-01-2021

Het realiseren van een overkapping Boezemsingel 10 in Oud-Beijerland.

18-01-2021

Het realiseren van een
bedrijfsverzamelgebouw - Sikkel 24 t/m

N489: Start bomenkap
kruising Westdijk/Maasdijk
Vanaf maandag 1 februari gaat de provincie ZuidHolland weer verder met de werkzaamheden aan
de N489. Van maandag 1 tot en met woensdag
10 februari worden bomen op de kruising N489 –
Westdijk/Maasdijk gekapt ter voorbereiding op de
nieuwe rotonde.

15-01-2021

18-01-21
15-01-2021

Burgemeester Groeneveld de Katerstraat

isoleren van het dak - Meeuwenoordseweg

11 in Maasdam.

17-01-2021

Het realiseren van diverse verbouwingen Strijensedijk 66 in ‘s-Gravendeel.

17-01-2021

Het bouwen van een schuur / bijgebouw Buitendijk 12 in Heinenoord.

17-01-2021

Het plaatsen van een nieuw kozijn -

Als de bomen op het kruispunt weg zijn, kunnen de
kabels en leidingen worden verlegd en kan de dijk
worden verbreed voor de rotonde. De nieuwe rotonde
kan dan waarschijnlijk in 2022 worden gemaakt.

17-01-2021

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden aan de N489
vindt u op de https://www.zuid-holland.nl.

18-01-2021

18-01-2021

Standplaatsvergunning tot 1 januari 2031
voor de verkoop van vis op zaterdag van

18-01-2021

10.00 tot 15.00 uur - Bernhardstraat/
Rehobothplein in Numansdorp.
12-01-2021

Standplaatsvergunning tot 1 januari 2031

Willem Witvliethof 11 in Westmaas.

oneven weken van 10.00 tot 13.00 uur - op
het terrein van Zorgwaard in Strijen.

Het plaatsen van zonnepanelen 12-01-2021

Standplaatsvergunning tot 1 januari
2031 voor de verkoop van vis op vrijdag

Het realiseren van een carport op de oprit

van 10.00 tot 15.00 uur - Emmastraat in

en het realiseren van een opbouw op de

Heinenoord.

bestaande garage - Beneden Nieuwstraat 9

18-01-2021

Standplaatsvergunning weekmarkt voor
onbepaalde tijd voor de verkoop van vis
op donderdag van 08.30 tot 12.00 uur -

opslagcontainer - Nieuwstraat 35 in

weekmarkt in Strijen.

Westmaas.
18-01-2021

13-01-2021

Het tijdelijk plaatsen van een

13-01-2021

Standplaatsvergunning weekmarkt

Het verbouwen van de woning - Zinkweg

voor onbepaalde tijd voor de verkoop

150 in Oud-Beijerland.

van aardappelen, groente en fruit op
donderdag van 08:30 tot 12:00 uur -

18-01-2021

Het verbreden van de in-/uitrit - Laning 7 in

weekmarkt in Strijen.

Nieuw-Beijerland.
13-01-2021

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

13-01-2021

Het bouwen van een woning - Fortlaan 33

Het kappen van 3 bomen - Vierwiekenplein
104 in Oud-Beijerland.

14-01-2021

Het plaatsen van een dakkapel op de
bovenste etage - Klompenmaker 2 in
Oud-Beijerland.

14-01-2021

Het verbreden van de bestaande oprit Doelweijk 13 in Nieuw-Beijerland.

15-01-2021

Het bouwen van een distributiecentrum
- Het Weegje Kadastraal bekend sectie D
nummer 2485 in Puttershoek.

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.

12-01-2021

voor de verkoop van vis op dinsdag in de

Voorstraat 16 in Piershil.

13-01-2021

Awb Bekendmakingen

Zakelijke inhoud

Het aanleggen van een in-/uitrit - Jan

in Numansdorp.

Bekendmakingen

Verzonden d.d.

Het realiseren van een opbouw - Wielsingel
7 in Oud-Beijerland.

Verkeershinder
Tijdens de bomenkap op het kruispunt N489-Westdijk/
Maasdijk kan verkeer om en langs de werkzaamheden.

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen

Bosschenhoek 25 in Oud-Beijerland.

in Westmaas.

Aanleg nieuwe rotonde

Het plaatsen van een dakkapel -

Het renoveren van de gevels en het
1a in Strijen.

Bomencompensatie
Voor elke gekapte boom en haag wordt een nieuwe
boom of haag teruggeplant langs of vlakbij de N489.
Deze compensatie is vastgelegd in een groenplan. Het
groenplan is afgestemd met allerlei partijen uit de
omgeving. In voormalig gemeente Cromstrijen zijn al
84 bomen herplant.

24b en 26 t/m 26c in Heinenoord.

Wintertaling 16 in Numansdorp.

Bomenkap bij kruising Westdijk/Maasdijk
De provincie Zuid-Holland maakt de kruising Westdijk/
Maasdijk veiliger voor het verkeer door daar een
rotonde aan te leggen. Voor die nieuwe rotonde is wel
meer ruimte nodig waar nu bomen staan. De provincie
heeft een vergunning om die bomen weg te halen. Dat
wordt buiten het broedseizoen gedaan.

Het realiseren van een beschoeiing -

15-01-2021

Het plaatsen van een geautomatiseerde
stuw en het aanleggen van 10 duikers in
gronddammen - kadastraal bekend sectie
W perceelnummers 296, 262, 325 en 245
in Strijen.

18-01-2021

Standplaatsvergunning weekmarkt voor
onbepaalde tijd voor de verkoop van
zuivelproducten op donderdag van 08.30
tot 12.00 uur - weekmarkt in Strijen.

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.

Het wijzigen van de gevelreclame Veilingpassage 18 in Oud-Beijerland.

18-01-2021

Het plaatsen van een dakkapel Burgemeester Groeneveld de Katerstraat 9
in Maasdam.

Vervolg

V E R V O L G

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

13-01-2021

Het verwijderen en afvoeren van
34, 44 en 48 in Strijen.

•
•

Het verwijderen en afvoeren van

•

asbesthoudende materialen - Buiteneinde

14-01-2021

•
•
•
•

asbesthoudende materialen Kooimansland 3 in Heinenoord.
17-01-2021

Het slopen van de schuur - Buitendijk 12 in
Heinenoord.

18-01-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen Nassaustraat 34 in Numansdorp.

19-01-2021

Bovengenoemde verordeningen, besluiten en
beleidsregels kunt u raadplegen via de website www.
gemeentehw.nl. Op www.officielebekendmakingen.nl
vindt u de rechtsgeldige publicatie.

Het slopen van de schuren - Mookhoek 93
in Mookhoek.

Overzicht collecte(s)
komende periode
Datum collecte

•
•

Inrichtingsplannen markten
Harmonisatie Huisvestingsverordening
Nota Ruimtelijke kwaliteit Hoeksche Waard
Harmonisatie Verordening en beleidsregels
Participatiewet, IOAW en IOAZ Hoeksche Waard
Harmonisatie verordening Schulddienstverlening
Harmonisatie Woonschepenverordening Hoeksche
Waard
Verordening BIZ Centrum Zuid-Beijerland 20212025
Verordening BIZ Centrum Puttershoek 2021-2025
Coffeeshop en Shishalounge beleid gemeente
Hoeksche Waard 2020.

Zakelijke inhoud

25-01 t/m 30-

Erasmus MC Foundation TourforLife. In

01-2021

Goudswaard, Piershil, Nieuw-Beijerland,
Klaaswaal en Nieuwendijk.

Bekendmaking
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard heeft op dinsdag 22 december het beleid
‘Handhavingsmatrix Horeca Hoeksche Waard’
vastgesteld.
Bovengenoemd beleid kunt u raadplegen via de
website www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden op de
website van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl.

Vastgestelde
verordeningen, besluiten en
beleidsregels
Eind vorig jaar heeft de raad en het college van
B&W van gemeente Hoeksche Waard een aantal
verordeningen, besluiten en beleidsregels vastgesteld,
voor een deel als gevolg van de verplichting op grond
van de Wet Arhi om regelingen (opnieuw) vast te
stellen.
Het gaat om de volgende verordeningen, besluiten en
beleidsregels:
• Harmonisatie Leidingen- en
telecommunicatieverordening (AVOI), inclusief
schaderegelingen
• Vaststellen belastingverordeningen
• Harmonisatie verordening Jeugdhulp
• Visie Peuteropvang en voorschoolse educatie
• Harmonisatie Aanwijzingsbesluit economische
activiteiten van algemeen belang ingevolge Wet
Markt en Overheid
• Grondprijzen 2021 Hoeksche Waard

Kennisgeving beschikking,
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht,
Uitgebreide procedure
(Z-17-318141)
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt bekend dat zij, in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, heeft
besloten een omgevingsvergunning aan EG Retail
(Netherlands) B.V. te verlenen. De aanvraag voor
de omgevingsvergunning is ontvangen op 7 maart
2017 voor het wijzigen van de inrichting. De aanvraag
betreft de inrichting gelegen aan de Blaaksedijk Oost
5 in Heinenoord.
De beschikking met bijbehorende stukken kunt
u op afspraak inzien tijdens kantooruren bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de
Wittstraat 140 in Dordrecht. U maakt een afspraak via
telefoonnummer 078 - 770 85 85.

Beroep
De bekendmaking van deze beschikking gebeurt
door toezending aan de aanvrager. Ook moet de
beschikking ter inzage worden gelegd. Een dag

nadat de beschikking ter inzage is gelegd, start de
beroepstermijn van 6 weken. In die periode kunnen
zowel u als belanghebbenden beroep aantekenen
tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet
in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank
Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam. Digitaal beroep instellen kan bij
genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/
Burgers/Digitaal%20procederen/33. Daarvoor is een
elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning)
nodig. Op de genoemde website staan de precieze
voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening
De definitieve beschikking treedt in werking met
ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn,
tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en om
een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan
als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om
voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam. De beschikking treedt dan niet in werking
voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft
gedaan.
U kunt digitaal een verzoek om voorlopige voorziening
instellen bij genoemde rechtbank via
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20
procederen/33. Daarvoor heeft u een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de
genoemde website staan de precieze voorwaarden
vermeld.

Bekendmaking
Wet milieubeheer
• Op dinsdag 12 januari zijn gegevens ontvangen in
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het wijzigen van een eerder
ingediende melding (Z-18-336310, d.d. 19 juli 2018).
De inrichting ligt aan de Laurens Jzn. Costerstraat
6 in Oud-Beijerland. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-21-384942.
• Op dinsdag 12 januari zijn gegevens ontvangen
in het kader van het ‘Activiteitenbesluit
milieubeheer’. Het gaat over het veranderen van
de inrichting gelegen aan de Molendijk 121 in
Zuid-Beijerland. De wijziging betreft het realiseren
van een akkerbouwbewaarloods. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-21-384945.

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 besluit de gemeenteraad over het extra
krediet voor dorpshuis De Swaensvoet? En over het
initiatiefvoorstel Armoedebeleid? Dit en meer staat
dinsdag 26 januari op de agenda van de raad. De
raadsvergadering is vanwege coronamaatregelen
digitaal. U kunt de vergadering live online volgen.
Welkom!

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 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. Het initiatiefvoorstel is het enige voorstel
dat wordt besproken tijdens de raadsvergadering van
26 januari.

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.

Hamerstukken
De raad heeft dinsdag 26 januari vooral hamerstukken
op de agenda staan. Hamerstukken zijn (meestal)
voorstellen van het college, waar de meerderheid van

de fracties het mee eens is: de raad besluit wat het
college voorstelt. De voorzitter van de raad hamert
tijdens de vergadering de voorstellen, met een slag
van de hamer, af. Voordat de slag van de hamer valt
kunnen de fracties hun stemverklaring geven.

Vergadering live online te volgen

Wat is een stemverklaring?

De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst
vindt u op https://www.gemeentehw.nl/Agendas-envergaderstukken/. Klik op datum 26 januari 2021.

Met een stemverklaring kun je als fractie toelichten
waarom je het met het besluit wel of niet eens bent.

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

U kunt de vergadering op 26 januari 2021 live online
volgen via https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekseuitzendingen-en-geluidsverslagen. De uitzending
begint om 19.30 uur.

