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

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.

Aanmelden
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.

Vragen?
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.

SVHW versoepelt betaling
voor ondernemers en zzp’ers

Vakantie?
Word Junior Cyber Agent
en speel Hackshield!

SVHW geeft ondernemers en zzp’ers die in 2021 een
aanslag lokale belasting hebben ontvangen, meer
ruimte om te betalen. Op deze manier hoopt SVHW
wat financiële verlichting te creëren, aangezien de
omzet van veel ondernemers en zzp’ers vanwege de
coronacrisis onder druk staat.

19 februari
2021

Tijdens en na de Basistraining kunnen de Cyber Agents
aan de slag met de Quests. Dit zijn extra opdrachten
en uitdagingen waarmee de Cyber Agents niet alleen
zichzelf, maar ook hun omgeving iets leren over
cyberveiligheid. In de Basistraining en de Quests
verdienen de Cyber Agents Shields, die punten
opleveren. Hoe meer Shields, hoe beter de Cyber
Agent beschermd is tegen online gevaar! Kijk voor
meer informatie over HackShield op
www.joinhackshield.nl.

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

10-02-2021

Het aanleggen van een paardenbak Oud-Cromstrijensedijk WZ 45 in Klaaswaal.

10-02-2021

Het maken van een muurdoorbraak Tjerk Hiddesplantsoen 21 in
Oud-Beijerland.

10-02-2021

Het plaatsen van beschoeiing en
zonnepanelen en het aanleggen van een
tuin - Fortlaan 9 in Numansdorp.

Het is mogelijk om in termijnen te betalen
via automatische incasso
SVHW incasseert in 8 tot 10 maanden, dit is afhankelijk
van de afgiftedatum van de machtiging. Daarnaast
kunnen ondernemers en zzp’ers uitstel van betaling
aanvragen tot vrijdag 1 oktober, dit kan tot maandag
31 mei worden aangevraagd.

Direct regelen en meer informatie
Ondernemers en zzp’ers kunnen dit snel en makkelijk
regelen via www.svhw.nl/ondernemers-zzp-ers-encovid-19. Daar vindt u ook meer informatie. U kunt ook
telefonisch automatische incasso of uitstel aanvragen
via telefoonnummer 0186 – 57 72 22.

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!
• Inkoper (36 uur)

10-02-2021

Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, ook
in onze gemeente. Daarom kunnen de politie en
burgemeester wel wat hulp gebruiken. Zij zijn op
zoek naar Junior Cyber Agents die zichzelf, hun
omgeving en de Hoeksche Waard kunnen beschermen
tegen online gevaar. De beste Cyber Agents van de
gemeente worden ook nog eens officieel gehuldigd.
Wil jij alles leren over hackers en veilig internetten?
Meld je dan snel aan op www.joinhackshield.nl, speel
de game HackShield en word Cyber Agent van onze
gemeente!

Wat is Hackshield precies?
HackShield Future Cyber Heroes is een regionaal
educatief project. Het maakt van kinderen tussen de
8 en de 12 jaar oud Cyber Agents die zichzelf en hun
omgeving digitaal vaardig en weerbaar maken. Om
Cyber Agent te worden beginnen de spelers met de
Basistraining. Hier leren ze alles over hackers, veilig
internetten en het herkennen en voorkomen van
online gevaar. Als de spelers de Basistraining hebben
voltooid mogen ze zich Cyber Agent noemen.

Het realiseren van een overkapping Atalanta 46 in ‘s-Gravendeel.

10-02-2021

Het wijzigen van het kozijn in de voorgevel
- Bosschenhoek 25 in Oud-Beijerland.

11-02-2021

Het plaatsen van 2 dakkapellen aan de
voorzijde van de woning - Hoflaan 13 in
Mijnsheerenland.

11-02-2021

Het realiseren van een bedrijfswoning Thomas Edisonstraat 10 in
Zuid-Beijerland.

11-02-2021

Het realiseren van een dakopbouw Constantijnstraat 12 in ‘s-Gravendeel.

11-02-2021

Het realiseren van een dakopbouw Grote Riethure 13 in Westmaas.

11-02-2021

Het realiseren van een in-/uitrit Irenestraat 22 in Nieuw-Beijerland.

11-02-2021

Het wijzigen van het gebruik - Kerkstraat 1
in Strijen.

11-02-2021

Het verplanten en kappen van bomen Sectie E Perceelnummer 1863 (Rietakker)
in Goudswaard.

13-02-2021

Het plaatsen van een dakkapel -

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.

Dwarsfluit 3 in Klaaswaal.
15-02-2021

Het aanleggen van een paddock - Sportlaan
Sectie B nr. 3315 in Puttershoek.

15-02-2021

Het plaatsen van een dakopbouw Esdoornstraat 24 in Oud-Beijerland.

Verleende
omgevingsvergunningen

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

10-02-2021

Het slopen en verwijderen van een tuinhuis
- Walewegje 1 in Strijen.

12-02-2021

Zuid-Beijerland.
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

10-02-2021

Het plaatsen van een damwand -

asbesthoudende materialen - Oranjestraat

Ambachtsheerenlaan 15 in

11a in Heinenoord.

Het verwijderen en afvoeren van

Zuid-Beijerland.
11-02-2021

Het realiseren van 2 doorgangen in
een dragende wand - Molendijk 55 in
Klaaswaal.

11-02-2021

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

12-02-2021

Het aanleggen van een rotonde
- Raadhuislaan kruising N489 in
Mijnsheerenland.

12-02-2021

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

22-02 t/m

Erasmus MC Foundation TourforLife in

27-02-2021

Heinenoord, Goidschalxoord , Westmaas,
Mijnsheerenland en Puttershoek.

Het aanleggen van een rotonde - Maasdijk,
Westdijk, N489 in Mijnsheerenland.

15-02-2021

Het gewijzigd uitvoeren van een eerder
vergund bouwplan - Laurens Jzn.
Costerstraat 6 in Oud-Beijerland.

15-02-2021

Het bouwen van een woning Munnikenweg 2 Westmaas.

15-02-2021

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft besloten om een parkeerverbod in te stellen op
de Anjerstraat in Oud-Beijerland aan de noordzijde van
de weg.

Bezwaar indienen

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

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk)
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is
niet mogelijk.
Uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan
kunt u richten aan:
Gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Rotonde A29-N487’.

Mondelinge zienswijze indienen of heeft u
vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of
heeft u vragen over dit ontwerpbestemmingsplan?
Neem dan contact op met Arianne Rotscheid van team
Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 12 28.

Bekendmaking
Wet milieubeheer

daardoor 26-03-2021.
Het bouwen van 10 nieuwbouw woningen

Voorlopige voorziening aanvragen

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.

Zakelijke inhoud

Het gewijzigd bouwen van een
woongebouw bouwdeel b - Molenaar
4-116 (even) in Oud-Beijerland, (de Open
Waard Sectie H nr. 2051,2052,2053 en
2054). De beslistermijn wordt met 6
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van
de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt

15-02-2021

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rotonde A29-N487’
en alle bijlagen liggen met ingang van zaterdag
20 februari tot en met vrijdag 2 april ter inzage.
U kunt de stukken bekijken op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code:
NL.IMRO.1963.BPRotondeA29N487-ON01).

Op dinsdag 2 februari zijn gegevens ontvangen in
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het uitbreiden van de inrichting aan
de Pascalstraat 17 in Oud-Beijerland. De inrichting
en activiteiten zijn uitgebreid met de locaties
Pascalstraat 8 en 15 in Oud-Beijerland. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-21-385919.

verlenging
10-02-2021

Ter inzage

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 6
een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W
van gemeente Hoeksche Waard. Het bezwaarschrift
moet ondertekend zijn en bevat ten minste:
• de naam en het adres van de indiener;
• de datum van het bezwaarschrift;
• de gronden van het bezwaar;
• een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt;
• een telefoonnummer waarop de indiener overdag
bereikbaar is, zodat wij de indiener kunnen
uitnodigen voor een informeel gesprek.
Voor de wijze waarop het bezwaarschrift wordt
behandeld, verwijzen wij belanghebbenden naar de
website www.gemeentehw.nl.

Beslistermijn verlengen
Datum

Besluit parkeerverbod in
Oud-Beijerland

Het plaatsen van beschoeiing en een
vlonder - Fortlaan 45 in Numansdorp.

Provincie Zuid-Holland wil het bestaande kruispunt bij
de toe-en afrit 22 Numansdorp van de A29 en de N487
vervangen door een rotonde. Dit bestemmingsplan
maakt het realiseren van een rotonde bij de toe-en
afrit 22 Numansdorp van de A29 en de N487 mogelijk.

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Irenelaan 8 in

15-02-2021

Inhoud en doel van het bestemmingsplan

- Raadhuispark fase 6 in Mijnsheerenland.
De beslistermijn wordt met 6 weken
verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor 29-03-2021.

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

Belanghebbenden kunnen, als acute spoed dat – gelet
op betrokken belangen – vereist, ook een voorlopige
voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter
van de rechtbank in Rotterdam. Belanghebbenden
kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening
vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moeten belanghebbenden
wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over dit besluit? Neem dan
contact op met het team Openbare Ruimte via
telefoonnummer 14 0186.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Rotonde A29-N487’ ter
inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Rotonde A29-N487’ met bijbehorende stukken ter
inzage wordt gelegd.

Op woensdag 3 februari zijn gegevens ontvangen in
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het betreft een verandering (naamswijziging) van een
autohandel (in- en verkoop) aan de Louis Pasteurstraat
in Oud-Beijerland. Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-21-385945.

Meer informatie?

Bekendmaking Wet
milieubeheer – Puttershoek
(Z-21-385903)
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft besloten om, naar aanleiding van een daartoe
ontvangen verzoek, maatwerkvoorschriften op te
leggen aan South Holland Inland Port 21 B.V. Gelegen
aan Het Weegje, Sectie D2284 in Puttershoek. Het
opleggen van deze maatwerkvoorschriften is in het
belang van de bescherming van het milieu. Het verzoek
betreft een melding voor een nieuw op te richten
inrichting. Het opleggen van maatwerkvoorschriften

Vervolg

V E R V O L G
gebeurt op grond van het bepaalde in artikel 8:42
van de Wet milieubeheer en het bepaalde in het
‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.

Ter inzage
Wilt u de beschikking met bijbehorende stukken
inzien? Maak dan een afspraak tijdens kantooruren
met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan
de Wittstraat 140 in Dordrecht via telefoonnummer
078 - 770 85 85.

Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen dit besluit op
grond van de Algemene wet bestuursrecht een
bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum
waarop dit besluit is verzonden. Dit kan bij het college
van B&W van gemeente Hoeksche Waard, Postbus
2003, 3260 EA Oud-Beijerland.
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;
• de gronden van het bezwaar.

Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam. De inwerkingtreding van
de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het
verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist
door de Voorzieningenrechter.

Kennisgeving
Weigeringsbeschikking Wet
milieubeheer – Heinenoord
(Z-20-381469)
Het college van B&W heeft op 15 juli 2020 van
UW Logistics B.V. een melding ontvangen in het
kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. De
melding betreft het oprichten van een inrichting
gelegen aan de Sluisendijk 8 in Heinenoord.
Het gaat om een groothandel in hout waar ook
houtverwerkingsactiviteiten plaats vinden.
Op 21 oktober 2020 is van Van Dun Advies, namens
UW Logistics B.V., een verzoek ontvangen naar
aanleiding van het akoestisch rapport voor het stellen
van maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid
voor de inrichting van UW Logistics B.V.

Voorlopige voorziening

Weigeringsbesluit

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de
werking van de beschikking niet. Heeft u of derde
belanghebbenden er spoedeisend belang bij dat
de werking van deze beschikking wordt geschorst,
dan kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene
wet bestuursrecht om een voorlopige voorziening
worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de

Gelet op artikel 8.42 van de Wet Milieubeheer en
artikel 2.20 van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’
is besloten om het verzoek tot het opleggen van het
aangevraagde maatwerkvoorschrift te weigeren.

Ter inzage
Wilt u de beschikking met bijbehorende stukken

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

inzien? Maak dan een afspraak tijdens kantooruren
in met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht via
telefoonnummer 078 - 770 85 85.

Bezwaar maken
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. Het indienen van een bezwaarschrift
schorst de werking van de beschikking niet.
Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende
een termijn van 6 weken, 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;
• de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Heeft de aanvrager of een derde belanghebbende
een spoedeisend belang om de werking van deze
beschikking te laten schorsen, dan kan om een
voorlopige voorziening worden verzocht bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam. De inwerkingtreding van de beschikking
wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om
voorlopige voorziening daartoe is beslist door de
Voorzieningenrechter.

