
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

Situatie rondom corona 
blijft ernstig, lockdown 
voortgezet
Het kabinet heeft besloten de huidige lockdown te 
verlengen tot tenminste dinsdag 2 maart. Wel gaan 
de basisscholen en kinderopvang vanaf maandag 8 
februari weer open. Daarnaast mogen consumenten 
vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken 
tijden, ophalen bij de winkel.

Derde golf
De besmettingscijfers dalen langzaam, maar alle 
doorrekeningen wijzen op een derde golf die 
onvermijdelijk op ons af lijkt te komen. De belangrijke 
oorzaak hiervan is de Britse variant. Premier Rutte: 
”We krijgen straks de rekening gepresenteerd voor te 
veel optimisme nu, en dat is wikken en wegen.”
Daarom wordt de huidige lockdown verlengd tot 
dinsdag 2 maart. Er gaat wel een aantal zaken 
veranderen voor onderwijs, winkels en de avondklok. 
Ook is het OMT opnieuw gevraagd met een advies te 
komen.

Hulp
Coronaminister De Jonge: ”We worden al bijna een 
jaar geraakt door een zorgcrisis, een economische 
crisis en een sociaal, maatschappelijke crisis. We krijgen 
corona samen onder controle als we elkaar blijven 
helpen. Er is hulp, altijd.” Ga voor meer informatie naar 
www.steunpuntcoronazorgen.nl.
Bekijk voor meer informatie ook het nieuwsbericht van 
de Rijksoverheid op www.rijksoverheid.nl of kijk voor 
meer informatie op onze website  
www.gemeentehw.nl/actueel..

Grootgebruikers van 
elektriciteit voorzien 
zichzelf van stroom via 
coöperatie EcoNL

Bent u grootgebruiker van elektriciteit in de Hoeksche 
Waard? Sluit u dan aan bij ‘uw eigen energiebedrijf’ 
EcoNL, de energiecoöperatie voor grootgebruikers. 
Het doel is onderling duurzame elektriciteit 
uitwisselen en indien nodig gezamenlijk inkopen en 
verkopen. Ondernemers die grootgebruiker zijn, 
hebben dan geen energiebedrijf meer nodig. 

Waarom meedoen?
Het gezamenlijk energie verhandelen is goedkoper, 
dan zelf energie inkopen bij een energiebedrijf. En 
het biedt de mogelijkheid om zo lokaal energie uit 
te wisselen. Daarbij is EcoNL een coöperatie zonder 
winstoogmerk. De winst is voor de leden en wordt ook 
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gedeeld met de samenleving. Hiervoor bepalen de 
leden ieder jaar welke duurzame initiatieven worden 
gesteund. 

Grootgebruikers
Een grootgebruiker heeft een elektriciteitsaansluiting 
van meer dan 3x80 ampère. Toekomstige leden 
kunnen enkel elektriciteit afnemen, maar ook 
duurzame elektriciteit produceren en leveren aan 
de coöperatie. Vanaf januari kunnen bedrijven en 
maatschappelijke instellingen met hun energiecontract 
overstappen naar EcoNL en lid worden. 

Ontstaan EcoNL
EcoNL werkt samen met lokale en regionale 
overheden en maatschappelijke instellingen. Provincie 
Zuid-Holland gaf een startsubsidie voor de oprichting 
van EcoNL. En Energieke Regio - bestaande uit 
Stichting Energieke Regio, gemeente Hoeksche Waard 
en Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden - begeleidde het 
proces van de oprichting. Samen met de leden wordt 
de coöperatie verder vormgegeven. Met elkaar zetten 
we ons in om lokaal duurzaam energie op te wekken 
en deze lokaal duurzaam te gebruiken. 

Meer weten?
Kijk op www.econl.nl of stel uw vragen via  
info@econl.nl.

Wegafsluitingen

Wegvak Emmastraat ter hoogte van 
huisnummers 9-11, Heinenoord
Week 6 – van maandag 8 februari tot en met vrijdag 
12 februari (planning). De kruisingen blijven bereikbaar 
voor het verkeer.

Wegvak Emmastraat ter hoogte van 
winkels, Heinenoord 
Het wegvak ter hoogte van van de winkels wordt 
afgesloten vanaf week 7 tot en met week 12 (maandag 
15 februari tot en met vrijdag 26 maart). Dit gaat 
gefaseerd gebeuren. 

De Vlielanderstraat, Numansdorp
De straat wordt afgesloten op woensdag 10 en 
donderdag 11 februari tussen 09.00 en 16.00 uur 
voor al het verkeer. De afsluiting is vanaf 07.00 uur. 
Omleiding via de Burgemeester De Zeeuwstraat, 
Hallinxwe en Bernhardstraat.

Uitnodiging webinar 
Landschap en Toerisme
De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, 
Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en 
Westvoorne (samen de Zuid-Hollandse Delta) nodigen 
u graag uit voor een webinar over de plannen voor 
Programmalijn ‘Landschap en Toerisme’ als onderdeel 
van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. U kunt zich 

inschrijven voor een sessie op de volgende data:

• Woensdag 10 februari van 20.00 tot 21.00 uur, 
geleid door Karen de Groot van gemeente 
Hoeksche Waard; 

• Woensdag 17 februari van 20.00 tot 21.00 uur, 
geleid door Joël Eichler van gemeente Goeree-
Overflakkee; 

• Vrijdag 26 februari van 10.00 tot 11.00 uur, geleid 
door Miranda Roest van gemeente Hellevoetsluis. 

De sessies hebben allemaal dezelfde inhoud en duren 
maximaal een uur. Reserveer de door u gekozen 
datum vast in uw agenda! 

Onderwerpen 
De regio Zuid-Hollandse Delta wil dat in 2030 de 
omgeving van het Haringvliet en de Voordelta een 
natuur-, beleef- en recreatiegebied is, waarin natuur, 
recreatie en toerisme elkaar versterken. Ook werken 
ze aan vitale vakantieparken en jachthavens waar 
criminaliteit geen kans krijgt. 

Aanmelden webinar 
U kunt zich aanmelden door een reactie te sturen 
naar het e-mailadres lex.vandoorn@gemeentehw.nl. 
Uiterlijk 2 dagen van tevoren ontvangt u dan een link 
voor de sessie.

Militaire oefening 
donderdag 11 februari
Zoals al eerder aangekondigd wordt op donderdag 
11 februari vanaf vliegbasis Gilze-Rijen met 2 Cougar 
transporthelikopters van de Koninklijke Luchtmacht, 
in samenwerking met collega’s van de Koninklijke 
Landmacht, een oefening gehouden in de omgeving 
van Numansdorp. De oefening vindt plaats in het 
kader van de Mission Qualification Training (MQT). 
Bij het succesvol afronden van de MQT zijn vliegers 
gekwalificeerd om missies in binnen- en buitenland uit 
te voeren. Normaal gesproken wordt de MQT in het 
buitenland uitgevoerd. Door de coronapandemie vindt 
het deze keer plaats in Nederland.

Duisternis
Tijdens de oefening (die tot uiterlijk 22.30 uur duurt) 
wordt onder andere getraind met het verplaatsen 
van troepen en het vliegen bij duisternis. Tijdens de 
trainingen in duisternis gebruiken de bemanningen 
geavanceerde nachtkijkers om in het donker goed te 
kunnen zien. Daarmee beoefenen ze onder andere het 
navigeren en vliegen op lage hoogte. Het vergt veel 
oefening om goed en veilig met NVG te werken. Er 
wordt getraind met het schieten van ‘losse flodders’ 
door eenheden vanuit de helikopter. Dit is geen 
echte munitie en is ongevaarlijk. Dit kan klinken als 
geweerschoten. 

Overlast
Alle vluchten worden zorgvuldig voorbereid. Dat is 
belangrijk voor alle vliegende eenheden van Defensie, 
maar ook voor de omgevingen waarin Defensie 
oefent. Defensie spreidt vliegbewegingen zoveel 
mogelijk over de diverse oefengebieden in Nederland 
om het geluid en de belasting voor de leefomgeving 
te spreiden. Operationele maar ook klimatologische 

omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat 
oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd. 
Het kan zijn dat er toch overlast/hinder wordt 
ondervonden. Eventuele meldingen kunnen worden 
ingediend via het online klachtenformulier op www.
defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/
geluidsoverlast/klachtenformulier. 

Op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen leest u meer 
informatie over vliegbewegingen en trainingen. U 
kunt de actuele vliegbewegingen over helikopters ook 
volgen via twitter: @dhcluchtmacht.

Pas op! Misleidende 
verkoop voor advertenties 
gemeentegids
Pas op voor misleidende verkoop voor advertenties 
in de gemeentegids van gemeente Hoekse Waard! 
Ondernemers worden op dit moment benaderd 
door een bedrijf dat ten onrechte beweert namens 
de gemeente advertenties te werven voor onze 
gemeentegids. Onze gemeentegids wordt echter 
gemaakt door Akse Media. Wordt u dus benaderd 
door een ander bedrijf dan Akse Media, wees dan 
extra alert! Neem bij twijfel contact op met Akse 
Media B.V. via telefoonnummer 0223 – 66 88 77 of 
bel de gemeente via telefoonnummer 14 0186 | 
088 – 647 36 47.

De Luisterlijn is er voor 
iedereen
De Luisterlijn is bereikbaar voor iedereen die 
behoefte heeft aan een gesprek. Wilt u uw hart 
luchten, uw verhaal kwijt, of gewoon even een praatje 
maken? Neem dan contact op met de Luisterlijn via 
telefoonnummer 0900 – 0767 (normaal beltarief). 
U kunt bellen, maar ook mailen of chatten via hun 
website: www.deluisterlijn.nl. Anoniem, dag en nacht, 
alle dagen van de week, het hele jaar door. 

Al meer dan 60 jaar weten mensen de Luisterlijn te 
vinden. Want praten lucht op. Wanneer u pijn heeft of 
ergens over piekert, op de momenten dat u zich alleen 
voelt of juist blij. Het hardop uitspreken wat u dwars 
zit, is vaak al een stap in de goede richting. Getrainde 
vrijwilligers geven u even dat steuntje in de rug.

Energie besparen en woning 
verduurzamen
Alle energie die we gebruiken in de Hoeksche 
Waard willen we duurzaam en lokaal opwekken 
door bijvoorbeeld zon of wind. Gemeente Hoeksche 
Waard wil dit in 2040 bereiken. Dit lijkt nog ver 
weg, maar om het voor elkaar te krijgen, moeten 
we nu al actie ondernemen. Ook u kunt meedoen 
met het verduurzamen van uw woning! Gemeente 
Hoeksche Waard organiseert samen met het Regionaal 
Energieloket verschillende acties om u te informeren 
en hierbij te helpen. Wanneer uw dorp of buurt aan de 
beurt is, ontvangt u een brief. 

Vervolg

Er staan weer 
nieuwe vacatures op 
werkenbijdehw.nl!

•  HR-adviseur
•  Kwaliteitsmedewerker control/

processpecialist
•  (beleids-)adviseur Participatie



Zonnepanelenactie voor inwoners uit  
Oud-Beijerland en omgeving
Inwoners kunnen meedoen met een groepsaankoop 
voor zonnepanelen. Voor een goede prijs en 
kwaliteit wekt u zo zelf energie op. Daarmee wordt 
flink bespaard op uw energierekening. Ook is het 
beter voor het milieu. Iedere inwoner is of wordt 
uitgenodigd voor deze aankoopactie. De actie is 
opgedeeld in 4 rondes. Inwoners uit Oud-Beijerland en 
de noordwesthoek van de Hoeksche Waard zijn nu aan 
de beurt (ronde 3). Zij hebben in januari hierover een 
brief ontvangen. 

Op woensdag 20 januari was er een online 
informatieavond. Heeft u deze gemist? Via  
www.regionaalenergieloket.nl kunt u deze nog 
terugkijken. En tot zondag 7 februari kunt u zich nog 
aanmelden voor een woningopname en nagaan of 
zonnepanelen voor uw interessant zijn. 

Duurzame buurtacties in Piershil en het 
zuidwestelijke deel van Numansdorp
In een energiezuinig huis woont u prettiger én houdt 
u aan het einde van de maand meer geld over. De 
mogelijkheden tot verduurzamen en energie besparen 
zijn verschillend per type woning. Daarom informeren 
we samen met het Regionaal Energieloket inwoners 
per buurt hierover. We noemen dit duurzame 
buurtacties. Het Regionaal Energieloket maakt, op ons 
verzoek, van de meest voorkomende woningtypen 
in de buurt een advies op maat. Hierin staat welke 
mogelijkheden er zijn om in logische stappen de 
woning verder te verduurzamen. Op dit moment 
is er een duurzame buurtactie in Piershil en in het 
zuidwestelijke deel van Numansdorp. 

Op woensdag 10 februari is er voor deze bewoners 
een gezamenlijke online informatieavond. Benieuwd 
naar de mogelijkheden tot verduurzaming van uw 
type woning? Meld u dan aan voor deze online 
informatieavond via www.regionaalenergieloket.nl.

Meer informatie en toekomstige acties?
Heeft u al een brief gekregen en wilt u (nog) meedoen 
met de aankoop- of buurtactie? Of wilt u meer 
informatie? Kijk dan op www.regionaalenergieloket.nl.

Realisatie van de 
parallelweg komt dichterbij
In mei 2020 vroegen wij u met ons mee te denken over 
de aanleg van een parallelweg langs de N217 tussen 
Maasdam en ’s-Gravendeel. Dat is alweer enige tijd 
geleden maar wij zaten niet stil. Inmiddels hebben we 
een paar stappen gezet om te komen tot de aanleg 
van de parallelweg. 

Vrijliggend fietspad
Uit de vele reacties die wij in mei 2020 kregen, bleek 
dat er onder onze inwoners een duidelijke voorkeur 
bestaat voor een vrijliggend fietspad. Het meest ideaal 
is om dit fietspad aan de buitenzijde van de rijbaan en 
parallelweg te plaatsen. Daarom kozen wij er samen 

met de provincie Zuid-Holland voor om naast een 
parallelweg ook een vrijliggend fietspad aan te leggen. 
Om zo min mogelijk ruimte in te nemen met de nieuwe 
parallelweg en het fietspad, maken we gebruik van de 
verharding die er al ligt voor het huidige fietspad. De 
bomen herplanten we en willen we ook extra bomen 
langs het nieuwe fietspad plaatsen. Ter hoogte van 
de Eerste Kruisweg komt een kleine bocht. Voor deze 
gronden vestigen wij een nieuwe voorkeursrecht. De 
officiële publicatie hierover vindt u verderop in deze 
gemeentepagina. 

Meer informatie over het project vindt u op  
www.gemeentehw.nl/parallelweg.

Aan de slag met de 
Korteweg bij Zuid-Beijerland
Al geruime tijd is er aandacht voor de 
verkeersonveiligheid voor fietsers op de Korteweg 
bij Zuid-Beijerland. Fietsers maken nu gebruik 
van dezelfde weg waar auto’s, vrachtverkeer en 
landbouwverkeer ook rijden. Dit levert gevaarlijke 
situaties op.
 
Het zuidwesten van de Hoeksche Waard is niet met 
hoofdwegen ontsloten. Omdat niet in één oogopslag 
duidelijk is wat de beste en snelste wegen zijn om van 
A naar B te komen, rijden we met z’n allen kriskras 
over het hele eiland. Dit betekent dat auto’s en zwaar 
vrachtverkeer over de kleinere polderwegen en 
kwetsbare dijken rijden. Ook levert dit ongewenste 
situaties op want er zijn vaak geen aparte fietspaden.
 
De gemeente wil daarom de verkeerssituatie rond de 
Korteweg graag verbeteren. Wij namen het initiatief 
om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 
de Korteweg te veranderen. Deze verandering moet 
bijdragen aan een verbetering van:
• de doorstroming van het verkeer;
• de leefbaarheid voor bewoners langs de 

omliggende dijken;
• de verkeersveiligheid, met name voor fietsers. 

Functie van de Korteweg
Om de bereikbaarheid in dit deel van de Hoeksche 
Waard te verbeteren gaan we aan de slag met 
de Korteweg bij Zuid-Beijerland. Deze weg is de 
verbindende schakel tussen de Provincialeweg naar 
de A29 en de wegen naar de dorpen aan de westkant 
van de Hoeksche Waard. Het waterschap Hollandse 
Delta is eigenaar van de Korteweg en de omliggende 
wegen (Provincialeweg en Noord-Achterweg). Daarom 
werken wij nauw samen met het waterschap.

Varianten voor de Korteweg
De afgelopen maanden voerden we gesprekken 
met direct omwonenden van de Korteweg en 
grondeigenaren in het gebied. Goudappel Coffeng, 
(een verkeerskundig bureau) deed metingen zodat 
we een goed beeld hebben van hoeveel verkeer er 
rijdt, hoe hard ze rijden en waar ze vandaan komen 

en naar toe gaan. Ook deed Goudappel Coffeng 
onderzoek naar verschillende varianten voor de 
Korteweg. De resultaten van dit onderzoek en het 
verkeersonderzoek zijn beschreven in een rapport. Dit 
rapport kunt u vanaf woensdag 10 februari vinden op 
www.gemeentehw.nl/korteweg onder ‘documenten’.

Informatieavond omwonenden en 
geïnteresseerden
Maandag 15 februari organiseert gemeente een 
digitale informatieavond voor omwonenden en 
geïnteresseerden. Deze avond organiseren wij om 
inwoners in een vroeg stadium te informeren en 
betrekken bij het project. Tijdens deze avond geven 
wij een toelichting op de plannen, de varianten en het 
proces. Ook is er mogelijkheid om vragen te stellen 
en ons van input te voorzien voor het verdere proces. 
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 
21.30 uur.

Aanmelden voor digitale informatieavond
Om de informatieavond bij te wonen moet u zich 
uiterlijk op maandag 15 februari voor 10.00 uur 
aanmelden. Hiervoor gaat u naar www.gemeentehw.
nl/korteweg. Daar kiest u voor ‘Aanmelden 
informatieavond’. U krijgt dan uiterlijk maandag 15 
februari 16.00 uur per e-mail een link toegestuurd om 
de informatieavond bij te wonen. 

Meer informatie?
Meer informatie over de avond vindt u op  
www.gemeentehw.nl/korteweg.
Voor vragen over het project kunt u terecht bij 
Marjolein Luyten, bereikbaar via telefoonnummer 
14 0186 of via e-mail  
marjolein.luyten@gemeentehw.nl.

Hoe komt uw WOZ-waarde 
tot stand?
In februari ontvangt u het aanslagbiljet lokale 
belastingen. SVHW heft en int deze lokale belastingen 
namens de gemeente. Op het aanslagbiljet vindt u ook 
de beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of 
bedrijfspand. SVHW stelt namelijk voor de gemeente 
ook de hoogte van de WOZ-waarde vast.

Marktgegevens
Jaarlijks onderzoekt en vergelijkt SVHW de 
marktgegevens van verkochte woningen. Deze 
gegevens komen terecht in een geautomatiseerd 
taxatiemodel, dat de WOZ-waarde bepaalt. De 
taxateurs van SVHW controleren deze waarde en 
stellen ze definitief vast. Op uw taxatieverslag, 
dat u kunt inzien via Mijn SVHW op www.svhw.nl, 
staan de verkochte woningen die bij de vergelijking 
gebruikt zijn. SVHW mag alleen de WOZ-beschikking 
versturen, wanneer de uitvoering op orde is. Daarom 
houdt de Waarderingskamer als onafhankelijke 
overheidsorganisatie toezicht op de uitvoering van 
de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De 
Waarderingskamer beoordeelde de uitvoering van 
SVHW met ‘goed’.

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-
waarde?
Maak dan een afspraak met één van de taxateurs van 
SVHW via Mijn SVHW op www.svhw.nl. Als blijkt dat de 
WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, past SVHW deze 
graag voor u aan. SVHW wil net als u dat de WOZ-
waarde klopt.

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde?
Kijk dan op www.svhw.nl/woz.

V E R V O L G



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

27-01-2021 Het realiseren van twee doorgangen in 

een dragende wand - Molendijk 55 in 

Klaaswaal.

27-01-2021 Het uitvoeren van funderings- 

herstelwerkzaamheden - Keizersdijk 81 in 

Strijen.

28-01-2021 Het aanleggen van een hagelnetsysteem - 

Middelweg 56 in Numansdorp.

28-01-2021 Het bouwen van een woning - Damgaarde 

kavel 12 in Nieuw-Beijerland.

28-01-2021 Het plaatsen van een erfafscheiding - 

Dorpsstraat 2 in Goudswaard.

28-01-2021 Het plaatsen van een hardhouten 

beschoeiing - Blaaksedijk 282 in 

Mijnsheerenland.

28-01-2021 Het realiseren van een in-uitrit - 

Boezemsingel 10 in Oud-Beijerland.

28-01-2021 Het tijdelijk plaatsen van een kantoorunit - 

Reedijk 9a in Heinenoord.

29-01-2021 Zonnepark Heinenoord deel oost - Sectie 

G nr. 1931 en 900 in Heinenoord.

29-01-2021 Zonnepark Heinenoord deel west - Sectie 

G nr. 1930 in Heinenoord.

30-01-2021 Het afbreken van de bestaande garage, 

het bouwen van een nieuwe garage en het 

plaatsen van een nieuwe erfafscheiding - 

Kooijstraat 31a in ‘s-Gravendeel.

30-01-2021 Het kappen van bomen en slopen op grond 

van ruimtelijke ontwikkeling - Reedijk 13 in 

Heinenoord.

31-01-2021 Aanvraag houtopslag/fietsenschuurtje 

zilvermeeuw 5 - Zilvermeeuw 5 in  

Oud-Beijerland.

31-01-2021 Het bouwen van een woning - 

Koninginneweg kavel 2 in Zuid-Beijerland.

31-01-2021 Het realiseren van een extra verdieping 

op de woning - Blamanstraat 1 in Oud-

Beijerland.

1-02-2021 Het plaatsen van een carpoort - Schelpweg 

60a in Strijen.

2-02-2021 Het bouwen van een vrijstaande woning - 

Damgaarde kavel 24 in Nieuw-Beijerland

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

27-01-2021 Het realiseren van een woning - 

Ambachtsheerenlaan 1b in Numansdorp.

27-01-2021 Het bouwen van een woning - Damgaarde 

1 Sectie C Perceelnummer 2009 in Nieuw-

Beijerland.

27-01-2021 Het realiseren van een tijdelijke woonunit - 

Damgaarde 1 in Nieuw-Beijerland.

27-01-2021 Het realiseren van een dakopbouw - 

Trambaan 4 in Strijen.

27-01-2021 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 15 in Numansdorp.

28-01-2021 Het bouwen van een woning - Kapitein 5 in 

Numansdorp.

28-01-2021 Het uitbreiden van de bestaande schuur/

carport - Crayenbosch 8 in Oud-Beijerland.

28-01-2021 Het realiseren van een dakopbouw en 

dakkapel - Acacialaan 2 in Maasdam.

28-01-2021 Het plaatsen van een dakkapel - 

Burgemeester G. de Katerstraat 13 in 

Maasdam.

28-01-2021 Het plaatsen van een dakkapel - Burg G de 

Katerstraat 15 in Maasdam.

1-02-2021 Het realiseren van een dakopbouw - 

Bosschenhoek 24 in Oud-Beijerland.

1-02-2021 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 9 in Numansdorp.

1-02-2021 Het plaatsen van beschoeiing - 

Paltrokmolen 29 in Numansdorp.

Beslistermijn verlengen

Datum 

 verlenging

Zakelijke inhoud

28-01-2021 Het realiseren van 10 woningen in een 

appartementengebouw - Nieuwstraat 3 in 

Westmaas. De beslistermijn wordt met 6 

weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van 

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor dinsdag 23 maart.

1-02-2021 Het versterken van de fundering - Zinkweg 

214 in Oud-Beijerland. De beslistermijn 

wordt met 6 weken verlengd volgens 

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

beslisdatum wordt daardoor dinsdag 16 

maart.

2-02-2021 Het bouwen van 35 appartementen en 

een verhuurbare ruimte - Vierwiekenplein 

in Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum 

wordt daardoor donderdag 18 maart.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

27-01-2021 Exploitatievergunning voor Gasterij De 

Drie Linden, Zuidzijdsedijk 29 in Nieuw-

Beijerland. 

28-01-2021 Standplaatsvergunning voor het innemen 

van een standplaats voor de verkoop van 

vis in de periode van 7 januari 2021 tot 1 

januari 2031 van 08.00 tot 13.00 uur op het 

adres Polderboom in Goudswaard. 

28-01-2021 Standplaatsvergunning voor het innemen 

van een standplaats voor de verkoop van 

vis in de periode van 2 januari 2021 tot 1 

januari 2031 van 08.00 tot 13.00 uur op het 

adres Kerkstraat in Nieuw-Beijerland. 

28-01-2021 Standplaatsvergunning voor het innemen 

van een standplaats voor de verkoop van 

vis in de periode van 7 januari 2021 tot 

1 januari 2031 van 13.30 tot 17.00 uur op 

het adres Voorstraat 39, terrein Cromwijk 

kaasboer in Piershil. 

02-02-2021 Collectevergunning voor Stichting Roparun 

in periode van 30 augustus 2021 tot en 

met 4 september 2021 in Zuid-Beijerland, 

Piershil, Goudswaard, Nieuw-Beijerland, 

Nieuwendijk en Zuidzijde.

Verleende DHW 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

27-01-2021 Drank- en horecawetvergunning voor 

Gasterij De Drie Linden, Zuidzijdsedijk 29 in 

Nieuw-Beijerland.

Besluiten

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals 
hierna genoemd, binnen 6 weken na bekendmaking 
aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan (burgemeester of het college van 
gemeente Hoeksche Waard) dat het besluit heeft 
genomen. Het bezwaarschrift bevat de naam, het 
adres en het telefoonnummer van de indiener, de 
datum, tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt, 
de redenen daarvoor en de handtekening van de 
indiener. Meer informatie over de behandeling van een 
bezwaarschrift is te vinden op www.gemeentehw.nl.  
Bij spoed (als een belanghebbende van mening is 
dat hij een beslissing op het bezwaarschrift niet kan 
afwachten) kan een belanghebbende een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam. Belangrijk is dat de 
belanghebbende dit alleen kan doen als hij ook 
bezwaar heeft ingediend. Een voorlopige voorziening 
kan ook digitaal aangevraagd worden bij de genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

28-01-2021 Het slopen van de bestaande panden - 

Zinkweg 105-106 in Oud-Beijerland.

28-01-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Jan van 

Galenstraat 22 in Oud-Beijerland.

29-01-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Molenaar 59 

in Oud-Beijerland.

30-01-2021 Het slopen van de boerderij met schuur en 

opstallen - Reedijk 13 in Heinenoord.

Vervolg



Bekendmaking 
Wet milieubeheer
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op woensdag 20 januari 2021 besloten om aan 
Evides N.V. Waterbedrijf, gelegen aan 
Laurens Jzn. Costerstraat 13 in Oud-Beijerland, 
in het belang van de bescherming van het milieu, 
maatwerkvoorschriften op te leggen. Op donderdag 
21 januari is door Evides N.V. Waterbedrijf een verzoek 
(Z-20-382513) ingediend of enkele voorschriften 
aangepast kunnen worden. Naar aanleiding van dit 
verzoek is besloten een gerectificeerd besluit te 
nemen. Dit gerectificeerde besluit vervangt het eerder 
genomen besluit van woensdag 20 januari.

Ter inzage
Wilt u het gerectificeerde besluit met bijbehorende 
stukken inzien? Dat kan tijdens kantooruren bij 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de 
Wittstraat 140 in Dordrecht. U maakt een afspraak 
via telefoonnummer 078 - 770 85 85. Let op! 
Deze informatie kan afwijken in verband met de 
coronamaatregelen. Voor het laatste nieuws kijkt u op 
www.ozhz.nl

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen 
deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te 
geschieden door het indienen van een bezwaarschrift 
gericht aan de burgemeester en wethouders van de 
Hoeksche Waard (Postbus 2003, 3260 EA  
Oud-Beijerland). Een bezwaarschrift kan worden 
ingediend gedurende een termijn van 6 weken na de 
datum van verzending van deze beschikking.
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
dient in ieder geval het volgende te bevatten:
de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van de beschikking waartegen 
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het 
bezwaar.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot het treffen 
van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank 
Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam. Het verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij 
de Voorzitter van de Afdeling Rechtbank Rotterdam. 
Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist.

Vooraankondiging 
voorbereiden bestemmings-
plan ‘Rotonde A29-N487’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend, 
dat het bestemmingsplan ‘Rotonde A29-N487’ wordt 
voorbereid. 

Het voornemen is om het bestaande kruispunt bij de 
toe-en afrit 22 Numansdorp van de A29 en de N487 
te vervangen door een rotonde. Dit bestemmingsplan 
maakt de realisatie van een rotonde bij de toe-en afrit 
22 Numansdorp van de A29 en de N487 mogelijk. 

Deze bekendmaking is alleen een 
vooraankondiging
Het is op dit moment nog niet mogelijk zienswijzen 
tegen het op te stellen bestemmingsplan naar voren 

te brengen. Deze mogelijkheid bestaat pas later in de 
procedure. Ook worden onafhankelijke instanties nu 
nog niet in de gelegenheid gesteld om een advies uit 
te brengen.

Meer informatie
Als het bestemmingsplan in ontwerp gereed is 
maken wij dat bekend in de gemeenterubriek van Het 
Kompas en in de Staatscourant. Daarbij informeren 
wij u over het ter inzage leggen van het ontwerp 
bestemmingsplan en de mogelijkheden voor het 
indienen van een zienswijze.

Besluiten 

Het college van B&W heeft de volgende besluiten 
vastgesteld:

• Op dinsdag 2 februari heeft het college van 
B&W van gemeente Hoeksche Waard Tweede 
Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag 
op grond van artikel 2, vijfde lid van de 
Winkeltijdenverordening gemeente Hoeksche 
Waard 2021 als feestdag aangewezen;

• Op woensdag 27 januari heeft het college van 
B&W het besluit maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Hoeksche Waard 2021 vastgesteld.

Bovengenoemde besluiten zijn te raadplegen via de 
website www.gemeentehw.nl. Op  
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Besluit

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft het volgende besloten:

2 parkeerplaatsen aan te wijzen voor het 
uitsluitend opladen van elektrische voertuigen, 
waarbij aanvankelijk slechts 1 parkeerplaats wordt 
gerealiseerd ter hoogte van de volgende locaties:

• Polderboom 2, Goudswaard.
• Irenestraat 44, Strijen.
• Molenlaan 27, Maasdam.
• Leeuwerikstraat 11, Numansdorp.
• Burgemeester van Walsumstraat 26, 

Mijnsheerenland.
• Reigerplaats 2, Numansdorp.
• Kruizemunt 1, Numansdorp.
• Nieuwegeer 1, Mijnsheerenland.
• Berkenlaan 70, Klaaswaal.

Bij later gebleken behoefte kan de tweede 
parkeerplaats worden gerealiseerd voor het 
uitsluitend opladen van elektrische voertuigen.

Bezwaarschrift indienen 
Tegen deze besluiten 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.

Aanwijzing van gronden 
waarop de Wet 
voorkeursrecht gemeenten 
van toepassing is

Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat zij op dinsdag 2 februari 

heeft besloten om perceelsgedeelten aan te wijzen 
waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van 
toepassing is.

Gemeente Hoeksche Waard onderzoekt de 
mogelijkheid van het realiseren van een volwaardige 
parallelweg aan de noordelijke zijde langs het 
traject van de provinciale weg N217. Dit betreft het 
gedeelte van de N217 tussen de aansluiting met de 
N 491 (Trambaan) richting Strijen en de rotonde bij 
’s- Gravendeel die aansluit op de Maasdamseweg. 
Dit gedeelte van de N217 is erg kwetsbaar voor 
de doorstroming vanwege het ontbreken van een 
parallelstructuur. Op 17 december 2019 heeft 
gemeente Hoeksche Waard een gemeentelijk 
voorkeursrecht ex artikel 5 Wvg gevestigd op percelen 
en perceelsgedeelten aan de noordelijke zijde langs 
de provinciale weg N217. Bij het ontwerpen van de 
parallelweg is gebleken dat er ter hoogte van de 
Eerste Kruisweg in ‘s-Gravendeel meer grond nodig 
is voor reconstructie van het kruispunt waardoor een 
veilige oversteek wordt gecreëerd. Met dit besluit 
worden 3 perceelsgedeelten aangewezen die grenzen 
aan het plangebied waarop eerder een voorkeursrecht 
was gevestigd.

Het betreft perceelsgedeelten aan de noordzijde van 
de provinciale weg N217 ter hoogte van de Eerste 
Kruisweg. De locatie is aangeduid als toekomstige 
bestemming voor verkeer met alle bijbehorende 
voorzieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te 
werken. De perceelsgedeelten zijn nader aangegeven 
op de bij het besluit behorende kadastrale tekening 
met nummer TK-30429087-01 en de daarbij 
behorende lijst van eigenaren, één en ander naar de 
stand van de openbare registers van het kadaster per 
vrijdag 22 januari.

De Wet voorkeursrecht gemeenten biedt 
deze mogelijkheid
De wettelijke grondslag om het voorkeursrecht 
te vestigen is te vinden in de Wet voorkeursrecht 
gemeenten (artikel 6). Ook deze bekendmaking vindt 
hier de grondslag (artikel 7, lid 1 Wvg). Door deze 
aanwijzing is de Wvg van toepassing op deze gronden 
en moeten deze bij vervreemding eerst aangeboden 
worden aan de gemeente (artikelen 10 tot en met 15, 
24 en 26 Wvg).

U kunt de stukken inzien
De stukken kunt u bekijken op www.gemeentehw.nl.  
Wilt u de stukken liever in het gemeentehuis of 
een servicepunt inzien? Dan kunt u een afspraak 
maken met Wendy Jacobs van team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186. De eigenaren van deze 
perceelsgedeelten ontvangen één dezer dagen een 
afzonderlijke kennisgeving.

Het besluit van het college van B&W is bekend 
gemaakt in de Staatscourant van woensdag 3 februari, 
te raadplegen via  
https://www.officielebekendmakingen.nl.

Zienswijzen
Het besluit van het college geldt 3 maanden. Binnen 
deze 3 maanden moet de gemeenteraad de aanwijzing 
van perceelsgedeelten bestendigen. Als zij dit niet 
doet, vervalt de aanwijzing van rechtswege. In het 
kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door 
de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van 
perceelsgedeelten, worden belanghebbenden in de 
gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken (artikel 
4:8 Algemene wet bestuursrecht). Een zienswijze 
kan met ingang van donderdag 4 februari tot en 
met woensdag 3 maart worden ingediend. Dit kan 
schriftelijk of mondeling.

V E R V O L G



Bezoekadressen

Kijk op www.gemeentehw.nl

Postadres

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland

 14 0186  |  088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl

 www.gemeentehw.nl

 06 - 10 63 54 21

Klacht of melding over uw omgeving? 

Zo geeft u het door

•  Download de FIXI-app in de Google 

Play Store of de App store.

• Meld het via www.gemeentehw.nl.

• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.

Storingsdienst Openbare Verlichting 

Bel 076 - 581 06 58 of kijk op 

storing.moononline.nl.

Gemeentezaken? 

Maak een afspraak 

op www.gemeentehw.nl

Volg ons ook op

  gemeenteHW

  @gemeenteHW

  @gemeenteHW

Contactgegevens en openingstijden

Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:
Raad van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Onder vermelding van ‘zienswijze vestigen 
voorkeursrecht gronden naast N217’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit van het 
college een bezwaarschrift indienen.
De bezwaartermijn is van donderdag 4 februari tot en 
met woensdag 17 maart. Een bezwaarschrift kunt u 
richten aan:
het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Onder vermelding van ‘bezwaar vestigen 
voorkeursrecht gronden naast N217.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten 
minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

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 een 
bezwaar heeft ingediend. Een voorlopige voorziening 
kan ook digitaal aangevraagd worden bij de 
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij Wendy Jacobs. Zij is 
bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail 
wendy.jacobs@gemeentehw.nl.

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat vindt de gemeenteraad 
van de voorstellen 
van het college en van 
het onderzoek van de 
Rekenkamer? Kijk mee!
Aankomende week geeft de raad zijn mening. 
Dat gebeurt op dinsdagavond 9 februari 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 2 
bestemmings plannen, een verlenging van de 
achtervang overeenkomst HW Wonen en een 
kredietvoorstel huisvesting van de buitendienst van de 
gemeente.

Oordeelsvormende vergadering ‘Sociaal 
domein / Duurzaamheid / Economie’
In deze bijeenkomst geeft de raad zijn mening over 
‘Ambachtscentrum samen Circulair’, de Verordening 
Jeugdhulp HW 2021 en over de conclusies en 
aanbevelingen van het rekenkameronderzoek 
‘Gemeente HW energieneutraal in 2040?’. 

Rekenkameronderzoek 

Rekenkamer Hoeksche Waard heeft onderzoek 
gedaan naar het klimaatbeleid van de gemeente. 
De gemeente heeft de ambitie om in 2040 100% 
energieneutraal te zijn. Ligt de gemeente op koers? 
Volgens de rekenkamer zijn de eerste stappen gezet. 
Er is bijvoorbeeld een energieloket ontwikkeld 
en er komt een plan om de eigen organisatie te 
verduurzamen. Om de doelstelling te realiseren 
beveelt de rekenkamer aan om extra inspanningen 
te leveren. In het rapport staan succesvolle 
voorbeelden van andere gemeenten. Ook kan volgens 
de rekenkamer de informatie naar de raad nog 
verbeteren. Daarbij merkt de rekenkamer op dat ook 
de raad zelf actiever het college kan verzoeken om 
informatie over duurzaamheid.

Wat doet de Rekenkamer Hoeksche 
Waard? 
De rekenkamer onderzoekt namens de gemeenteraad 
de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid 
van het gemeentelijk beleid van Hoeksche Waard. De 
onafhankelijke onderzoeken geven antwoord op de 
vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en 
zorgvuldig is besteed. 

Het is wettelijk verplicht om als gemeente een 
rekenkamer te hebben. De rekenkamer bestaat 
uit 3 externe leden die door de gemeenteraad zijn 

benoemd. Een begeleidingscommissie van raadsleden 
houdt de vinger aan de pols en is de schakel tussen de 
rekenkamer en de gemeenteraad. 

Meer informatie over de Rekenkamer Hoeksche 
Waard kunt u vinden op de volgende webpagina: 
https://www.gemeentehw.nl/bestuur-organisatie/
gemeenteraad/de-rekenkamer/.

Vergadering online volgen

U kunt de oordeelsvormende vergaderingen van 
dinsdag 9 februari live online volgen via  
https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-
uitzendingen-en-geluidsverslagen. De uitzendingen 
beginnen om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze bijeen-
komsten vindt u op https://www.gemeentehw.nl/
agendas-en-vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 9 
februari, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.


