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

daken. Zoveel sneeuw kan al snel een aardig gewicht
vormen. Omdat de sneeuw smelt en weer bevriest
kan de regenpijp verstopt raken met ijs en sneeuw.
Hierdoor kan de sneeuw op een plat dak nergens meer
heen.

Controleren
Het is belangrijk om te controleren of op het dak een
laag water/ijs ligt. Als u twijfelt of uw dak sterk genoeg
is, kunt u in de bouwvoorschriften van uw pand
nakijken op hoeveel sneeuw het dak berekend is. Bij
het ontwerpen van gebouwen moeten de ontwerpers
namelijk rekening houden met sneeuwval. Vooral
daken met een lichte stalen draagconstructie vormen
een risico.

Meedoen?
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.

Online bijeenkomst
(recreatie)ondernemers

Liggen er ook zonnepanelen op uw dak? Controleer
dan hoeveel sneeuw er rond de zonnepanelen ligt.
Ook is het belangrijk na te gaan of uw dak geschikt is
voor deze panelen. De sneeuw in combinatie met de
panelen kan namelijk extra druk uitoefenen op het
dak.

Schoonmaken

De gastsprekers zijn:

Als u denkt dat er teveel sneeuw/ijs op uw dak ligt,
kunt het eraf schuiven of scheppen. Ook kunt u de
regenwaterafvoeren van het dak nakijken. Als u dit
regelmatig doet komt u niet voor verrassingen te
staan. Het is uiteraard wel belangrijk op uw eigen
veiligheid te blijven letten bij het weghalen van
sneeuw/ijs van een dak. Er zijn ook bedrijven die dit
jaarlijks voor u kunnen controleren.

• Stella van Uffelen, Programmamanager NLDelta:
Waar staan we met NLDelta?
• Noëlle Verhagen, Projectleider IVN Natuureducatie:
Educatiestrategie NLDelta
• Miranda Roest, Programmamanager Regio Deal
Zuid-Hollandse Delta

Extra druk

Werkzaamheden Blaaksedijk
in Heinenoord

U kunt zich aanmeldingen op de volgende webpagina:
http://www.gemeentehw.nl/aanmeldennld.

Podcast burgemeester
Burgemeester Bram van Hemmen is eind 2020 gestart
met het publiceren van podcastafleveringen onder de
naam ‘Van Hemmen’. Elke aflevering ontvangt hij een
nieuwe gast, waarmee hij in gesprek gaat over wat op
dat moment leeft en speelt in de Hoeksche Waard.
Voor aflevering 5 was advocaat Jacobine van den
Dolder uit Oud-Beijerland te gast.

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 werkzaamheden op de Mollekade lopen vanwege
de slechte weersomstandigheden helaas vertraging
op. De afsluiting blijft hierdoor bestaan tot en met
vrijdag 26 februari. De omleiding is via de N217 en de
Boonsweg/Provincialeweg.

Missie

U kunt nog tot 28 februari meedoen met
de Duurzaamheidsprijs!
Nog tot zondag 28 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.

Geldprijs van maximaal € 10.000,-

Door het winterse weer van de afgelopen dagen is
er een verhoogd risico ontstaan voor (lichte) platte

maart maakt de jury uit alle inzendingen 5 nominaties
bekend. De prijsuitreiking vindt plaats in april.

Donderdag 18 februari presenteren het Nationaal Park
NLDelta (in oprichting) en de Regiodeal Zuid-Hollandse
Eilanden hun uiterst ambitieuze plannen en nieuwe
regionale samenwerkingsverbanden. Waar staan
beide initiatieven voor? Hoe zijn ze georganiseerd? En
vooral: welke kansen biedt dit voor u als (recreatie)
ondernemer? Beide organisaties nodigen u uit voor
een online bijeenkomst (15.00 – 16.30 uur) waarin
ruimte is voor uw vragen en antwoorden.

Duurzaam idee?

Verwijder sneeuw van
plat dak

12 februari
2021

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

Zij vertelde over haar belangrijke missie (het helpen
van ondernemers om deze crisis te overleven), gaf
aan wat ze momenteel op dit vlak tegenkomt in de
Hoeksche Waard en gaf tips en adviezen over het
tijdig inspelen op (dreigende) financiële problemen.

In eerdere aflevering ontving de burgemeester Nico
de Pijper (directeur Zorgwaard), Rob Kievit (directeur
Ikazia Ziekenhuis), Johan Groenendijk (politie) en Erik
Legerstee (jongerenwerk).
Burgemeester Bram van Hemmen: ‘In deze tijd is het
lastig en soms onmogelijk om mensen en organisaties
te bezoeken. Ik vind het belangrijk om op andere,
creatieve manieren verbinding te maken en verhalen
te delen. Dat doe ik al via social media. Door het
maken van podcastafleveringen hoop ik mensen mee
te kunnen nemen in zaken die nu op en rondom de
Hoeksche Waard spelen.’

Podcast luisteren
Een podcast is een soort radioprogramma dat
op elk moment te beluisteren is. Doordat een
podcastaflevering te downloaden of te streamen is, is
het heel toegankelijk en op elk moment en elke plaats
te beluisteren. De podcast van de burgemeester is te
beluisteren via Soundcloud: https://soundcloud.com/
vanhemmen. Ook Omroep Hoeksche Waard zendt de
podcasts uit, op zondagen tussen 16.00 en 17.00 uur,
tijdens het programma Podcast-radio.

Denk mee over nieuwe
variant Korteweg
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. De gemeente wil de verkeerssituatie rond
de Korteweg daarom 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.

Uw mening
We vroegen een verkeerskundig bureau verschillende
varianten voor de Korteweg uit te werken. Dit rapport
vindt u op www.gemeentehw.nl/korteweg onder de
tab ‘documenten’. We horen ook graag de mening van
inwoners die de weg vaak gebruiken of in de omgeving
wonen. Laat het ons uiterlijk maandag 15 maart weten
als u aandachtspunten of tips hebt!

Informatieavond
Maandag 15 februari organiseert gemeente
Hoeksche Waard een digitale informatieavond voor
omwonenden en geïnteresseerden. 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
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.

Stemmentellers gezocht
voor 17 maart!
Op woensdag 17 maart vinden
de verkiezingen voor de Tweede
Kamer plaats. Voor die dag zijn
wij voor alle 45 stembureaus
nog op zoek naar tellers die ’s
avonds de stemmen kunnen tellen.
Het tellen van de stemmen begint om 21.00 uur
en duurt totdat het telproces is afgerond. Tellers
krijgen een vergoeding van € 40,00. Bent u 18
jaar of ouder? Ga dan naar onze website en meld
u dan aan via www.gemeentehw.nl/verkiezingen/
aanmelden-stembureaulid. Na het aanmelden
krijgt u een e-mail met de bevestiging van uw
aanmelding. Drie werkdagen later geeft u via een
link aan wanneer u beschikbaar bent en naar welk
stembureau uw voorkeur uitgaat.

Aanvulling reservelijst
In principe hebben zich voldoende
stembureauleden aangemeld voor woensdag
17 maart. Er staan ook al behoorlijk wat mensen
op de reservelijst. Maar de ervaring leert dat er
altijd mensen zijn die zich op het laatste moment
afmelden, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn.
Zeker in coronatijd – waarbij een verkoudheid al
voldoende is om thuis te moeten blijven – hebben
we daarom extra mensen nodig die oproepbaar
zijn. Bent u 18 jaar of ouder en wilt u zich
aanmelden voor de reservelijst voor 17 maart?
Ga dan naar onze website en meld u dan aan via
www.gemeentehw.nl/verkiezingen/
aanmelden-stembureaulid. U moet wel van
tevoren een online instructie (e-learning) volgen
en met goed resultaat afronden. Let op: als
reserve stembureaulid kunt u ingezet worden op
elk stembureau in de Hoeksche Waard.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op
met team Verkiezingen via telefoonnummer
14 0186 of stuur een e-mail naar
verkiezingen@gemeentehw.nl. Kijk voor meer
uitgebreide informatie over de verkiezingen op
www.gemeentehw.nl/verkiezingen.

04-02-2021

Het aanleggen van een waterpartij Ambachtsheerenlaan 8 in Numansdorp.

04-02-2021

Het plaatsen van een dakkapel aan de vooren achterzijde van de woning - Gele lis 66
in Puttershoek.

04-02-2021

Het vergroten van de dakkapel aan de
voorzijde van de woning - Pauwstraat 27 in
Numansdorp.

04-02-2021

Het verwijderen van oude pannendak
en het voorzien van een rieten kap Zinkweg 286 in Oud-Beijerland.

05-02-2021

Het aanleggen van een in-/uitrit Raadhuislaan 8 in Mijnsheerenland.

05-02-2021

Het bouwen van een aanbouw Roerdompweg 30 in Oud-Beijerland.

05-02-2021

Het bouwen van een carport Oud-Cromstrijensedijk WZ 41f in
Klaaswaal.

05-02-2021

Het bouwen van een dakopbouw - van
Brakelstraat 19 in Oud-Beijerland.

05-02-2021

Het bouwen van een loods/
aardappelbewaring - Sectie K
Perceelnummer 265 in Zuid-Beijerland.

06-02-2021

Het bouwen van 2 tiny houses als
dakopbouw - Ooststraat 6 in
Oud-Beijerland.

07-02-2021

Het aanleggen van een in-/uitrit Raadhuislaan 8a in Mijnsheerenland.

08-02-2021

Het verbouwen van de woning Molendijk 64 in Klaaswaal.

08-02-2021

Het verbouwen van het gebouw op de
gemeentewerf - Vrouwehuisjesweg 7a in
Mijnsheerenland.

08-02-2021

Het vervangen van de bestaande garage
door een nieuwe garage - Havenweg 10 in
Klaaswaal.

09-02-2021

Bekendmakingen

Wintertaling 25 in Numansdorp.
09-02-2021

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

03-02-2021

Het kappen van gemeentelijke bomen
- Antonie van Leeuwenhoekstraat en

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

02-02-2021

Het plaatsen van beschoeiing Paltrokmolen 23 in Numansdorp.

02-02-2021

Het plaatsen van 6 vlaggenmasten Donkervoortlaan 18 in Oud-Beijerland.

03-02-2021

Numansdorp.
03-02-2021

Het bouwen van 18 twee-onder-een-kap
woningen - Torensteelaan 24 t/m 58 (even)
in Numansdorp.

03-02-2021

Het plaatsen van beschoeiing en vlonder Paltrokmolen 31 in Numansdorp.

04-02-2021

Het bouwen van een woning Paltrokmolen 49 in Numansdorp.

04-02-2021

Het wijzigen van de voorgevel Volgerlandseweg 6 in Numansdorp.

Het plaatsen van beschoeiing Paltrokmolen 5 in Numansdorp.

03-02-2021

Het plaatsen van beschoeiing aan de voor
en achterzijde van het kavel - Fortlaan 11 in

Slauerhoffstraat in Oud-Beijerland.
03-02-2021

Het bouwen van een bedrijfshal - Sectie G
perceelnummer 1943 in Heinenoord.

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.

Het bouwen van een woning -

Het plaatsen van openslaande deuren Hammerfestlaan 2 in Puttershoek.

Vervolg

V E R V O L G

04-02-2021

Het bouwen van een vrijstaande woning -

08-02-2021

Sint Anthoniehof kavel 2 in Maasdam.

Het bouwen van een bedrijfsverzamelpand
en het realiseren van in- uitritten
- Simon Stevinstraat/Anthonie van

05-02-2021

Het bouwen van een schuur / bijgebouw -

Leeuwenhoekstraat in Strijen. De

Buitendijk 12 in Heinenoord.

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De

05-02-2021

08-02-2021

Het verbreden van de in- en uitrit - Laning 7

nieuwe beslisdatum wordt daardoor

in Nieuw-Beijerland.

maandag 22 maart.

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

08-02-2021

Het vervangen van een damwand Schelpweg 21 in Strijen.

Wet op de Kansspelen
Zakelijke inhoud

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

09-02-2021

Loterijvergunning voor zaterdag 2 oktober,

12-01-2021

R.M. Siechowska (Oud-Beijerland).

voor de vereniging Vrienden van de

02-02-2021

Het realiseren van een vrijstaande
woning - Schouteneinde 58d (kavel 1) in
Puttershoek. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van
de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor woensdag 17 maart.

02-02-2021

Het realiseren van een vrijstaande
woning - Schouteneinde 58c (kavel 2) in
Puttershoek. De beslistermijn wordt met

Overzicht collecte(s)
komende periode(s)
Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden
op de website van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl.
Datum collecte

Naam organisatie

15-02-2021

Huis-aan-huis collecte door de Erasmus

tot en met

MC Foundation TourforLive, in

20-02-2021

Zuid-Beijerland, Numansdorp, Strijen,
‘s-Gravendeel, Mookhoek, Zuidzijde en
Zwartsluisje.

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt

02-02-2021

woning - Schouteneinde kavel 3 en 4 in

Bezwaar maken

Puttershoek. De beslistermijn wordt met

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.

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor woensdag 17 maart.
03-02-2021

Het slopen van de bestaande schuur en
woning en het bouwen van een nieuwe
schuur en woning - Weelsedijk 58 in
Strijen. De beslistermijn wordt met 6
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van
de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor dinsdag 23 maart.

04-02-2021

Het verwijderen van leidingen en put Sectie D Perceelnummer 1562, 1588, 1591
in Numansdorp. De beslistermijn wordt
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid
2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum
wordt daardoor vrijdag 26 maart.

05-02-2021

Het bouwen van een twee-onder-een-kap
woning - Schouteneinde nabij 56 ( Sectie
C 3020) in Puttershoek. De beslistermijn
wordt met 6 weken verlengd volgens
art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor donderdag
8 april.

05-02-2021

Besluiten

Het realiseren van een twee-onder-een-kap

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

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

08-02-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - De Leeuw 1

Het realiseren van een aanbouw met kap

(Oranjeweg 66) in Zuid-Beijerland.

- Schenkeldijk 79 in ‘s-Gravendeel. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De
nieuwe beslisdatum wordt daardoor
zondag 21 maart.

Wet BRP.
25-01-2021

6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van
daardoor woensdag 17 maart.

Uitgeschreven conform art. 2.22 en 2.60

Dierenstee in Numansdorp.

Zakelijke inhoud

verlenging

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maken bekend, dat na onderzoek is gebleken dat
onderstaande persoon niet meer woonachtig is op
het adres waar hij/zij in de basisregistratie personen
staat ingeschreven. Het college heeft besloten
deze persoon uit te schrijven uit de Basisregistratie
Personen van gemeente Hoeksche Waard en
te registreren in de landelijke Registratie NietIngezetenen (RNI) met een onbekend adres.

Verzonden d.d.

Beslistermijn verlengen
Datum

Uitschrijving personen

08-02-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen John F. Kennedystraat 41 in Heinenoord.

M. Teijl (Oud-Beijerland). Uitgeschreven
conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u
binnen 6 weken na deze publicatie bezwaar maken. Dit
doet u door een brief te sturen aan: Het college van
B&W, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de
volgende gegevens vermelden:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht;
• de reden van bezwaar;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens
uw telefoonnummer en e-mailadres. Aan het
behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten
verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het
besluit niet uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk
geen schorsende werking. Dat betekent dat het
besluit nu al geldt. Wilt u het besluit vanwege de
spoedeisendheid laten uitstellen, dan kunt u een
zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ vragen. Het
verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: De
voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.
nl/keuze. Een voorlopige voorziening kan alleen
worden gevraagd als er ook bezwaar is ingediend.
Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige
voorziening brengt de rechtbank kosten (griffierecht)
in rekening.

Ontwerpbestemmingsplan
Ritselaarsdijk 5 Westmaas
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Ritselaarsdijk 5 Westmaas’ met bijbehorende stukken
ter inzage wordt gelegd. En zij hiervoor een anterieure
overeenkomst hebben afgesloten

Inhoud en doel bestemmingsplan
Het betreft een Ruimte voor Ruimte woning en
gebruikswijziging van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’ voor de
bedrijfswoning. In de anterieure overeenkomst zijn

afspraken gemaakt over de sloop van gebouwen, de
landschappelijk inpassing en eventuele schade.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen
kunt u met ingang van zaterdag 13 februari tot
en met vrijdag 26 maart bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPRitseld5WMS21-ON01). Ook ligt een
zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst
ter inzage.

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

Raad van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003,
3260 EA Oud-Beijerland. Onder vermelding van
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Ritselaarsdijk 5
Westmaas’.
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en
de zakelijke beschrijving van de inhoud van de
overeenkomst kunnen geen zienswijzen, of bezwaren
op grond van de Algemene wet bestuursrecht of de
Wet ruimtelijke ordening, worden ingediend.

Vragen?
Wilt u het bestemmingsplan bij een servicepunt inzien
of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met
Misja Maes van team Omgeving via telefoonummer
14 0186 (088 - 62 17 09).

Bekendmaking
Wet milieubeheer
Op donderdag 29 oktober zijn gegevens ontvangen in
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het bouwen van een distributiecentrum,
Sectie D2284 Weverseinde (huisnummer nog nader te
bepalen) in Puttershoek. De melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-20-381274.

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.

Schriftelijke zienswijzen tegen het
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:

Nieuws uit de gemeenteraad
Besluitvormende
raadsvergadering
16 februari
Wat besluit de gemeenteraad over 2
bestemmingsplannen? En over de verlenging van
de achtervangovereenkomst HW Wonen? Dit en
meer staat dinsdagavond 16 februari op de agenda
van de raad. De raadsvergadering is vanwege
coronamaatregelen digitaal. U kunt de vergadering
live online volgen. Welkom!

BOB
De gemeenteraad Hoeksche Waard vergadert
maandelijks volgens het BOB-model. Dat staat voor
Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.

Hoe ziet de BOB er uit?
1.

Het college stuurt voorstellen naar de raad
om daarover te besluiten.
2.
De raad besluit meestal niet ‘zomaar’
over zo’n voorstel. Hij wil een zo goed
mogelijk beeld krijgen. Zijn er inwoners, bedrijven
of instellingen die wat van het voorstel vinden en
willen inspreken? Dat kan in de beeldvormende
bijeenkomsten. De raad luistert en stelt vragen.
3.
De week daarop gaan de fracties met elkaar
in gesprek en vormen zich een oordeel. Dat
gebeurt in de Oordeelsvormende vergaderingen.
4.
1 of 2 weken daarna besluit de raad over
het voorstel in zijn besluitvormende
vergadering.

Vergadering live online te
volgen
U kunt de vergadering live online volgen op
dinsdagavond 16 februari via de volgende link: https://
www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-uitzendingen-engeluidsverslagen. De uitzending begint om 19.30 uur.
De volledige agenda en stukken voor deze bijeenkomst
vindt u op https://www.gemeentehw.nl/agendas-envergaderstukken. Klik op datum 16 februari 2021.

Volg ons op
gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW
@GemeenteraadHW

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

