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

Aanslag lokale belastingen
in uw (digitale) brievenbus
In februari verstuurt SVHW namens deelnemende
gemeenten en waterschap Hollandse Delta de
jaarlijkse lokale belastingaanslagen via MijnOverheid
en per post. Op het aanslagbiljet vindt u ook de
beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of
bedrijfspand. SVHW stelt namelijk voor een aantal
gemeenten ook de hoogte van de WOZ-waarde vast.

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZwaarde?
Maak dan (kosteloos) 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,
passen zij deze graag voor u aan. SVHW wil net als u
dat de WOZ-waarde klopt.

Huiselijk geweld of kindermishandeling is niet altijd
duidelijk zichtbaar. Maakt u zich zorgen om iemand
in uw omgeving? Of bent u zelf slachtoffer van
mishandeling? Praat erover of vraag om advies of
ondersteuning. Neem hiervoor contact op met het
advies- en meldpunt Veilig Thuis via telefoonnummer
0800 - 2000. Dit kan anoniem en 24/7. Bel bij direct
gevaar altijd 112. Via de website
www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl kunt u de eerste
stap naar hulp zetten. Ook is er informatie over
huiselijk geweld verzameld op onze website
www.gemeentehw.nl / Direct regelen / Zorg, Welzijn &
Cultuur / Huiselijk geweld.

Wist u dat…
• op zowel de pagina van de gemeentelijke website
als op alle pagina’s van de website van Veilig thuis
een noodknop is. Hiermee kunt u met 1 druk op de
knop de website direct verlaten als dat nodig is;
• u ook tijdens avondklok kunt bellen met Veilig Thuis
als er direct hulp nodig is; [check laatste status – is
de avondklok er dan nog?]
• u tussen 09.00 en 22.00 uur veilig en anoniem kunt
chatten met Veilig Thuis via de website
www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl;
• Veilig Thuis er voor iedereen is die zich zorgen
maakt over wat er gebeurt in een thuissituatie:
kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen,
slachtoffers, daders, omstanders en professionals;
• slachtoffers van huiselijk geweld ook een melding
kunnen doen bij de apotheek via het codewoord
‘Masker 19’.

Online informatie
bijeenkomst nieuwe
donorwet Hoeksche Waard
Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Alle
mensen van 18 jaar en ouder die ingeschreven zijn
in een Nederlandse gemeente komen dan in het
Donorregister. In het Donorregister staat of iemand na
zijn dood orgaan- en weefseldonor wil zijn. Iedereen
die na 1 juli 2020 geen keuze heeft ingevuld, komt in
het donorregister met de vermelding ‘geen bezwaar
tegen orgaandonatie’. Heeft u nog geen keuze
vastgesteld in het Donorregister? Dan ontvangt u
tussen september 2020 en maart 2021 een brief van
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
met de oproep om uw keuze vast te leggen.

Online informatiebijeenkomst

Kijk voor meer informatie op
www.svhw.nl/WOZ-waarde of vraag een
bezwaarformulier aan.

Op 23 maart organiseert de Bibliotheek Hoeksche
Waard om 19.30 uur een online informatieavond over
de nieuwe donorwet. Een deskundige gastspreker
vertelt alles wat u moet weten over de donorwet.
Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. U krijgt
informatie over orgaan- en weefseldonatie, wat
de nieuwe wet voor u betekent en hoe u uw keuze
vastlegt. De bijeenkomst duurt circa anderhalf uur
en is gratis. De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor
mensen van 60 jaar en ouder. De bijeenkomst wordt
aangeboden door het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en wordt verzorgd door Remedica
Communicatie & Educatie.

Hoe komt uw WOZ-waarde tot stand?

Aanmelden

Jaarlijks analyseert 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 deze 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.

U kunt zich aanmelden via de agenda op de website
van de Bibliotheek Hoeksche Waard via
www.debhw.nl/agenda.

U kunt ook gratis bezwaar maken
Dit kan via Mijn SVHW op www.svhw.nl of schriftelijk.
In het bezwaar geeft u aan waarom u het niet eens
bent met de WOZ-waarde. U stuurt ook direct
bewijsstukken mee. Uw bezwaarschrift moet binnen
6 weken na dagtekening van de aanslag bij SVHW
binnen zijn.

Hulp nodig bij het maken van bezwaar?

Veilig Thuis biedt hulp
bij huiselijk geweld of
kindermishandeling

26 februari
2021

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’.

55-plus en plannen voor een
verbouwing?
In deze coronatijd besluiten veel mensen om hun
huis te verbouwen. Bent u 55-plus, woont u in een
fijn huis waar u nog lang hoopt te blijven wonen én
hebt u verbouwingsplannen? Dan is het een goed
idee om alvast rekening te houden met de toekomst.
Met sommige kleine aanpassingen in uw huis zorgt u
meteen voor extra comfort waar u ook in de toekomst
veel plezier van zult hebben. Denk hierbij aan het
vervangen van het bad door een inloopdouche,
een verhoogd toilet, het verwijderen of verlagen
van drempels, een slaapkamer en/of badkamer
beneden, stopcontacten op goed bereikbare hoogte,
een wasmachineverhoger, buitenverlichting met
bewegingsmelder, enzovoort. Er zijn vele handige
aanpassingen groot en klein, zowel binnen als buiten
het huis waarmee u uw woning toekomstbestendig
kunt maken. Voor de financiering van de aanpassingen
kunt u eventueel ook gebruik maken van de
Blijverslening.

Woningscan
Wilt u weten of uw woning klaar is voor toekomstige
woonwensen? Vul dan het formulier in op
www.langlevethuis.info en laat u gratis en geheel
vrijblijvend adviseren. Normaal gesproken komt er
na een telefonische intake een woonadviseur van
Welzijn Hoeksche Waard bij u thuis om samen met u
uw woonsituatie te bespreken. Door corona is dat op
dit moment niet mogelijk. Wel kan de woonadviseur u
telefonisch en/of digitaal een passend advies geven en
eventueel een afspraak maken voor een later moment.

Lang Leve Thuis
Onder de noemer ‘Lang Leve
Thuis’ wil gemeente Hoeksche
Waard 55-plussers stimuleren
om hun huis aan te passen zodat zij er langer kunnen
blijven wonen. De campagne komt voort uit de
Regionale Woonvisie 2030, waarbij de vitaliteit van de
Hoeksche Waard centraal staat. Vitaliteit vraagt ook
om een toekomstbestendige woningvoorraad. Daarbij
wordt niet alleen gekeken naar nieuwbouw, maar ook
naar de bestaande woningen en hoe deze beter voor
te bereiden op de toekomst. Kijk voor meer informatie
en ervaringsverhalen op de website van Lang Leve
Thuis: www.langlevethuis.info. Verder geven we tips
voor prettig en veilig wonen. Tips voor nu en met het
oog op de toekomst. Lang Leve Thuis!

17-02-2021

Van Speijkstraat 11 in Oud-Beijerland.
18-02-2021

Het plaatsen van een blokhut - Heemlaan
35 in Piershil.

18-02-2021

Het plaatsen van een dakkapel aan de

19-02-2021

22-02-2021

Vriesstraat 4 in Oud-Beijerland. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De
nieuwe beslisdatum wordt daardoor 08-

in Heinenoord.

Besluiten

Het realiseren van een garage met

Bezwaar maken

bergschuur en overdekt terras. Dorpstraat 7 (sectie A perceelnummer
1719 en 1671) in Maasdam.
Een grondkering of damwand plaatsen Oostdijk 271 in Oud-Beijerland.
21-02-2021

Het plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde - Ooievaar 4 in Oud-Beijerland.

21-02-2021

Het plaatsen van een tuinberging Ooievaar 4 in Oud-Beijerland.

21-02-2021

22-02-2021

Het plaatsen van een vlaggenmast -

Het plaatsen van een keerwand Perengaard 1 en 3 in Nieuw-Beijerland.

23-02-2021

Het bouwen van een vrijstaande woning Ambachtsheerenlaan 3 in Numansdorp.

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

16-02-2021

Het bouwen van een autostalling
(bedrijfsgebouw) - Jan van der
Heijdenstraat 34 in Oud-Beijerland.

17-02-2021

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

17-02-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Groote
Ruyghte 24 in Oud-Beijerland.

17-02-2021

Heinenoord.
18-02-2021

Het plaatsen van een dakopbouw -

26 en 28 in Westmaas.
18-02-2021

22-02-2021

Voorstraat 16 in Piershil.
22-02-2021

in Piershil.
19-02-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen Kastanjestraat 2 in Numansdorp.

Het kappen van 6 gemeentelijke bomen
- Antonie van Leeuwenhoekstraat en

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 plaatsen van een zonneboiler -

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Dromweg 1

Evertsenstraat 5 in Oud-Beijerland.

het stemmen per brief, de coronamaatregelen,
enzovoort.

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Cabbeweide

Het realiseren van een aanbouw met kap Schenkeldijk 79 in ‘s-Gravendeel.

19-02-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Reedijk 13 in

Het realiseren van een erfafscheiding Ambachtsheerenlaan 1 A in Numansdorp.

18-02-2021

04-2021.

Het oprichten van een waterstof
tankstation - Sectie G perceelnummer 1956

21-02-2021

Het transformeren van een kantoorpand
naar 18 huurappartementen - De

Schuringsedijk 20A in Numansdorp.
19-02-2021

Zakelijke inhoud

ging

Het bouwen van een fietsenstalling -

Ooievaar 4 in Oud-Beijerland.

Deze week of volgende week ontvangt u uw
stempas. Hierbij zit een papier met daarop een
checklist (gezondheidscheck). Gaat u stemmen in
een stemlokaal? Doorloop dan vlak voordat u gaat
de verschillende stappen. Wijst de check uit dat u
mogelijk besmet bent met het coronavirus? Ga dan
niet zelf stemmen, maar machtig iemand anders om
voor u te gaan stemmen. Bewaar de gezondheidscheck
dus goed, samen met uw stempas. Op
www.gemeentehw.nl/verkiezingen vindt u uitgebreide
informatie over de verkiezingen, wanneer u mag
stemmen, waar u kunt stemmen (welke stembureaus),

Datum verlen

Mookhoek.

Tweede Kamerverkiezingen

Stempas

Beslistermijn verlengen

voorzijde van de woning - Mookhoek 106 in

19-02-2021

Op woensdag 17 maart vinden de verkiezingen voor
de Tweede Kamer plaats. Bent u stemgerechtigd?
Dan kunt u die dag in 45 stembureaus in de hele
Hoeksche Waard uw stem uitbrengen. Door corona
is het ook mogelijk om op maandag 15 en dinsdag
16 maart te stemmen (in 8 stembureaus verspreid
over de Hoeksche Waard). En 70-plussers hebben de
mogelijkheid om per brief te stemmen. Daarnaast
worden in alle stembureaus (hygiëne)maatregelen
getroffen om het stemmen voor iedereen zo goed en
veilig mogelijk te laten verlopen.

Het plaatsen van een schutting -

Slauerhoffstraat in Oud-Beijerland.
23-02-2021

Het bouwen van een nieuwe garage Kooijstraat 31 A in ‘s-Gravendeel.

Heroverweging
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.
18-02-2021

Zakelijke inhoud

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

01-03-2021

Erasmus MC FoundationTourforLife in

t/m 06-03-2021

Oud-Beijerland.

Het plaatsen van winkelwagenstallingen op
het parkeerterrein - Hendrik Hamerstraat/
Kerkstraat in ’s-Gravendeel.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

17-02-2021

Gelijkwaardigheid
brandcompartimentering - Benjamin
Franklinstraat 19 in Oud-Beijerland.

Vervolg

V E R V O L G

Vastgesteld
bestemmingsplan
‘Oud-Cromstrijensedijk OZ
129 Klaaswaal’
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde
op 16 februari 2021 het bestemmingsplan ‘OudCromstrijensedijk OZ 129 Klaaswaal’
(NL.IMRO.1963.BPOCdijkOZ129KLW20-VG01) vast.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch’ in
‘wonen’. Zo kan de voormalige bedrijfswoning als
burgerwoning gebruikt worden.

Ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage
gelegen. Tijdens deze periode konden zienswijzen
worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en alle
bijlagen kunt u bekijken via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wilt u het bestemmingsplan bij een servicepunt inzien
of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Misja Maes.
Zij is bereikbaar via 088-647 1709 of per e-mail:
misja.maes@gemeentehw.nl.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift
kan met ingang van 27 februari tot en met 9 april 2021
worden ingediend door:
• een belanghebbende die aantoont dat hij/zij
redelijkerwijs niet in staat is geweest om een
zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen.
In het beroepschrift moeten in ieder geval de
volgende gegevens vermeld worden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Het beroepschrift kan worden gestuurd aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Mogelijkheid tot uitstellen van het in
werking treden van het bestemmingsplan
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen
dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Wanneer een belanghebbende gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de
werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vastgesteld
bestemmingsplan ‘Kraagweg
2 Zuid-Beijerland’
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op 16
februari 2021 het bestemmingsplan ‘Kraagweg 2 ZuidBeijerland’ (NL.IMRO.1963.BPKraagweg2ZB20-VG01)
vast.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch’ in
‘wonen’. Zo kan de voormalige bedrijfswoning als
burgerwoning gebruikt worden.

Ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage
gelegen. Tijdens deze periode konden zienswijzen
worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en alle
bijlagen kunt u bekijken via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wilt u het bestemmingsplan bij een servicepunt inzien
of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Misja Maes.
Zij is bereikbaar via 088-647 1709 of per e-mail:
misja.maes@gemeentehw.nl.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift
kan met ingang van 27 februari tot en met 9 april 2021
worden ingediend door:
• een belanghebbende die aantoont dat hij/zij
redelijkerwijs niet in staat is geweest om een
zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen.
In het beroepschrift moeten in ieder geval de
volgende gegevens vermeld worden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Het beroepschrift kan worden gestuurd aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Mogelijkheid tot uitstellen van het in
werking treden van het bestemmingsplan
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen
dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Wanneer een belanghebbende gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de
werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vastgesteld
bestemmingsplan
‘Correctieve herziening
Nieuw-Beijerland Zuid II’
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op
16 februari 2021 het bestemmingsplan ‘Correctieve
herziening Nieuw-Beijerland Zuid II’
(NL.IMRO.1963.BPNBZuidIINB20-VG01) vast.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Ten zuiden van de kern Nieuw-Beijerland is
de nieuwbouwwijk Nieuw-Beijerland Zuid II in
ontwikkeling. Voor de realisatie van de deelprojecten
Akkerdreven en Damgaarde is in april 2019 het
bestemmingsplan “Nieuw-Beijerland Zuid II”
vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de
planologische kaders voor de realisatie van 100
woningen met bijbehorende (infrastructurele)
voorzieningen. In november 2019 is door de
gemeenteraad voor een aantal kernen een
geactualiseerd bestemmingsplan vastgesteld: het
bestemmingsplan “Kernen Korendijk 2018”. In dit
bestemmingsplan is de bestemming voor een deel
(voornamelijk park Zuidrand) van de deelprojecten
Akkerdreven en Damgaarde onbedoeld weer gewijzigd
in ‘Agrarisch – 1’. Met deze correctieve herziening
herstellen we dit. Er zijn dus geen wijzigingen ten
opzichte van het eerder vastgestelde bestemming
‘Nieuw-Beijerland Zuid II’.

Ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage
gelegen. Tijdens deze periode konden zienswijzen
worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en alle
bijlagen kunt u van 27 februari tot en met 9 april 2021
bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wilt u het bestemmingsplan bij een servicepunt inzien
of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Misja Maes.
Zij is bereikbaar via 088-647 1709 of per e-mail:
misja.maes@gemeentehw.nl.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift
kan met ingang van 27 februari tot en met 9 april 2021
worden ingediend door:
• een belanghebbende die aantoont dat hij/zij
redelijkerwijs niet in staat is geweest om een
zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen.
In het beroepschrift moeten in ieder geval de
volgende gegevens vermeld worden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Het beroepschrift kan worden gestuurd aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Mogelijkheid tot uitstellen van het in
werking treden van het bestemmingsplan
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen
dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Wanneer een belanghebbende gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de
werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied – 4e
herziening – Achterweg 2a
Goudswaard’ ter inzage
Burgemeester en wethouders van gemeente
Hoeksche Waard maken bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied – 4e
herziening – Achterweg 2a Goudswaard’ met
bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Dit ontwerpbestemmingsplan betreft het omzetten
van de bestaande bedrijfswoning aan de Achterweg 2a
naar een particuliere woning en daarnaast maakt het
plan de realisatie van één nieuwe vrijstaande woning
op hetzelfde perceel mogelijk.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen liggen
met ingang van 3 maart 2021 tot en met 13 april 2021
ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPachterweg2aGW19-ON01).

Wanneer u de stukken in het gemeentehuis of een
servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak maken met
Annette van Bokkem of een andere medewerker van
het Team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer
14 0186 of via e-mail:
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.
Schriftelijke zienswijzen tegen het
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:
Raad van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Oranjeweg 65 ZuidBeijerland’.

Vragen?
Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan kunt
u terecht bij Annette van Bokkem, of een van onze
medewerkers van het Team Omgeving, via 14 0186 of
via e-mail: annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

Nieuws uit de gemeenteraad
Gemeenteraad Hoeksche
Waard, iets voor jou?
Wil je meer weten over de gemeenteraad en
de lokale politiek? Of ben je benieuwd wat een
raads- of burgerlid doet en of het misschien iets
voor jou is? Meld je dan aan voor de bijeenkomsten
‘Gemeenteraad HW, iets voor mij ?’. Leuk als je er bij
bent!

Voor wie zijn deze bijeenkomsten?
De bijeenkomsten ‘Gemeenteraad HW, iets voor
mij?’ zijn voor mensen die meer willen weten over de
gemeenteraad. Daarnaast voor mensen die misschien
actief willen worden in de politiek, maar nog niet
precies weten wat raadswerk inhoudt. Iedereen is
welkom. Meedoen is gratis! Je kan zelf bepalen welke
avonden je deel wilt nemen.

Waar gaan de bijeenkomsten over?
Wat doet de gemeenteraad eigenlijk? Welke plek heeft
de gemeente(raad) in het bestuur van Nederland? Hoe
werkt de besluitvorming binnen de gemeenteraad?
Hoe heb je als inwoner invloed? En wat doet een raadsof burgerlid nu precies?
Op deze vragen krijgen deelnemers aan de
bijeenkomsten antwoord. Ook kun je ervaren hoe
het is om te debatteren en ontmoet je raads- en
burgerleden uit Hoeksche Waard.

Wanneer zijn de bijeenkomsten?
De bijeenkomsten zijn digitaal ingepland (via Teams)
en vinden plaats op:
11 maart 19.30 – 21.30 uur LEREN
informatie over het openbaar bestuur in Nederland,
het gemeentebestuur Hoeksche Waard, collegegemeenteraad, fracties, coalitie-oppositie.
18 maart 19.30 – 21.45 uur ERVAREN
Met een groepje deelnemers ga je als fictieve fractie
debatteren over een fictief onderwerp. Je krijgt hierbij
ook tips en tricks.
23 maart 19.30 uur KIJKEN
Raadsvergadering volgen
25 maart 19.30 uur ONTMOETEN
Kennismaken met politieke partijen in de Hoeksche
Waard. Zie voor het programma www.gemeentehw.nl/
bestuur-organisatie/gemeenteraad/rieuws/

Hoe kan ik me aanmelden om toegang te
krijgen tot de bijeenkomsten?
Meld je aan door een mail te sturen naar
griffie@gemeentehw.nl. Dit e-mailadres kun je ook
gebruiken als je meer informatie wilt.
Wij ontmoeten je graag bij ‘Gemeenteraad HW, iets
voor mij?’. Tot dan!
Gemeenteraad Hoeksche Waard

Wilt u (in)spreken?
De raad luistert
Op dinsdagavond 2 maart 2021 heeft de raad
vanaf 19.30 uur gelijktijdig 2 ‘beeldvormende
bijeenkomsten’. Tijdens deze bijeenkomsten is niet de
raad aan het woord, maar inwoners, instellingen of
bedrijven die het woord tot de raad willen richten over
een bepaald thema. De raad luistert en kan vragen
stellen. Op deze manier helpt u de gemeenteraad zich
een goed beeld te vormen van zaken die spelen in de
gemeente Hoeksche Waard.
Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje
‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomsten live online volgen?
Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomsten
online volgen’.

Beeldvormende bijeenkomst ‘Fysiek
domein / Bestuur en middelen’
In deze bijeenkomst kunt u inspreken op 3
bestemmingsplannen, op aanscherping van de
positionering gebiedsmarketing, normenkader
jaarstukken gemeente HW 2020 en op het 3e
steunpakket Coronacompensatie. Over dit
steunpakket wordt in deze beeldvormende
bijeenkomst een toelichting gegeven.

Ontwikkeling gebiedsmarketing
Het college heeft in overleg met de raad en andere
betrokkenen beschreven hoe zij de gemeente
Hoeksche Waard in de markt wil zetten: “In de
Hoeksche Waard leef je het gezonde leven, op je eigen
tempo in alle vrijheid, met ruimte om je heen op een
steenworpafstand van de dynamische stad. Een eiland
waar vaak iets te doen is, met leuke winkels en goede
horeca. Waar het buitenleven dichtbij is. Met prachtige
vergezichten, kleurrijke akkerranden en kreken en
omringd door de Delta. Een gebied met vruchtbare
grond voor vindingrijke doeners. Waar de mensen hard
werken, samen ondernemen en voor elkaar zorgen.”

Deze positionering heeft aanscherping nodig, vindt
het college. Zij vraagt de raad om te besluiten de focus
te leggen op Recreatie.

Beeldvormende bijeenkomst ‘’Sociaal
Domein / Duurzaamheid en Economie’
In deze bijeenkomst kunt u inspreken op het
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de Nota van
uitgangspunten Transitievisie Warmte.

Nota van uitgangspunten Transitievisie
Warmte
De gemeente wil in 2050 een klimaatneutrale
gemeente zijn. Dat wil zeggen dat alles wat we in de
Hoeksche Waard doen geen negatieve gevolgen heeft
voor het klimaat. De gemeenteraad Hoeksche Waard
heeft daarvoor eind vorig jaar het programmaplan
Duurzaamheid vastgesteld. Dit programma heeft
4 thema’s: energietransitie, klimaatadaptatie,
biodiversiteit en circulaire economie.
Om de klimaatdoelstellingen te bereiken is in het
nationaal Klimaatakkoord onder meer afgesproken
dat iedere gemeente uiterlijk 2021 een Transitievisie
Warmte (TVW) heeft. Uit deze visie moet blijken
wat de gemeente kan bijdragen aan de landelijke
klimaatdoelstellingen door het vervangen van aardgas
als warmtebron door een duurzamere warmtebron. De
raad wordt gevraagd om de nota van uitgangspunten
van de TVW vast te stellen.

Bijeenkomsten online volgen
U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op 2 maart
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
bijeenkomsten vindt u op https://www.gemeentehw.
nl/agendas-en-vergaderstukken. Klik op datum 2 maart
2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Vervolg

V E R V O L G
Inspreken
Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te
vormen over de onderwerpen kunt u gebruik maken
van het inspreekrecht. U kunt ook inspreken over nietgeagendeerde onderwerpen.
Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie
van de gemeenteraad via griffie@gemeentehw.nl of
088 - 647 18 74.
Op de volgende 3 manieren kunt u op 2 maart uw
stem laten horen:
U kunt schriftelijk inspreken; graag
ontvangen wij uw mail uiterlijk dinsdag
2 maart om 12.00 uur via
griffie@gemeentehw.nl. Vermeld
daarbij uw naam en het onderwerp
waarop u inspreekt

U kunt rechtstreeks inspreken tijdens
de vergadering vanuit huis. U heeft
dan wel een ipad, laptop of computer
nodig met camera en geluid. Verder is
het nodig om het programma Microsoft
Teams te downloaden en te installeren.
Kiest u voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag
1 maart 12.00 uur contact opnemen met de griffie via
griffie@gemeentehw.nl?
Kunt u niet schriftelijk of digitaal
inspreken? Dan kunt u op 2 maart om
19.30 uur naar het gemeentehuis in
Oud-Beijerland komen. Hier wordt u
geholpen met het inspreken. Kiest u
hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag
2 maart 12.00 uur aan ons doorgeven via griffie@
gemeentehw.nl of via 088-647 1847?

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

Social media
Wat is en wat doet de gemeenteraad Hoeksche
Waard? Welke onderwerpen bespreekt de
gemeenteraad deze week? Hoe komt u in contact met
raadsleden? U krijgt antwoord op deze én nog veel
meer andere vragen via de social mediakanalen van
gemeenteraad Hoeksche Waard.

Volg ons op
gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW
@GemeenteraadHW

