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

uit te brengen. Kijk
voor het volledige
overzicht op de
website of de
achterkant van de
kandidatenlijst die
u heeft ontvangen.
Op maandag 15 en
dinsdag 16 maart, de extra dagen, zijn 8 stembureaus
geopend:
• Servicepunt (voormalig gemeentehuis),
Sportlaan 22 in Maasdam;
• Dorpshart, Van der Straatenplein 2 in
Mijnsheerenland;
• De Voorhof, Torenstraat 16 in Numansdorp;
• Gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 in
Oud-Beijerland;
• De Gravin, Koninginneplein 24 in Oud-Beijerland;
• Mfa De Wurf, Voorstraat 33 in Piershil;
• Ons Gebouw, Roodenburg Vermaatstraat 21 in
’s-Gravendeel;
• Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6 in Strijen.
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden,
dus ook voor mensen in een rolstoel of met een
rollator.

Ik ben mijn stempas kwijt/heb er geen
ontvangen. Wat moet ik doen?
U kunt niet stemmen als u geen geldige stempas
heeft. Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet
ontvangen? Dan kunt tot uiterlijk vrijdag 12 maart
17.00 uur een vervangende stempas aanvragen.

Kan ik stemmen per brief?

Tweede Kamerverkiezing
(15, 16 en) 17 maart

Woensdag 17 maart vindt de verkiezing voor de
Tweede Kamer plaats. Ook in de Hoeksche Waard mag
iedereen vanaf 18 jaar die stemgerechtigd is zijn of
haar stem uitbrengen.
Vanwege corona gaat het anders dan voorgaande
keren. Zo kunt u in 8 stembureaus op het eiland ook
al op maandag 15 en dinsdag 16 maart uw stem
uitbrengen. Deze optie is met name bedoeld voor
de kwetsbare doelgroepen. Daarnaast hebben 70
plussers de mogelijkheid om per brief te stemmen.
Verder vragen wij iedereen zich te houden aan de
basisregels. En op de stembureaus zorgen wij voor
extra (hygiëne)maatregelen. Zo zorgen we er samen
voor dat de verkiezing goed en veilig verloopt.

Handige informatie op de website
Op www.gemeentehw.nl/verkiezingen vindt u onder
meer uitgebreide informatie over onderstaande
onderwerpen.

Waar kan ik stemmen?
Op woensdag 17 maart kunt u tussen 07.30 en
21.00 uur in 45 stembureaus terecht om uw stem

Iedereen van 70 jaar en ouder kan deze verkiezingen
stemmen per brief. Wilt u er zeker van zijn dat uw
stem op tijd binnenkomt? Doe deze dan voor vrijdag
12 maart 17.00 uur op de post. Bent u vergeten de
retourenvelop met documenten op de post te doen?
Lever deze dan op maandag 15 of dinsdag 16 maart
tussen 09.00 en 17.00 uur in bij het gemeentehuis/
servicepunt in Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6
of het gemeentehuis/servicepunt in Maasdam,
Sportlaan 22. Inleveren op woensdag 17 maart mag
ook, maar wij vragen u dringend dat niet te doen. Die
dag stemmen namelijk de meeste kiezers die niet de
mogelijkheid hebben om per brief te stemmen. Op
deze manier hopen we de toeloop van kiezers zoveel
mogelijk te spreiden.

Kan ik iemand anders voor mij laten
stemmen (volmacht)?
U mag iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat
kan met een onderhandse volmacht of een schriftelijke
volmacht. Een schriftelijke volmacht aanvragen kan
tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur. Daarna kunt u
alleen nog een onderhandse volmacht geven.

Welke coronamaatregelen worden
getroffen op het stembureau?
We zorgen ervoor dat op alle stembureaus voldoende
(hygiëne)maatregelen worden getroffen. Denk hierbij
aan:
•
•
•
•
•

Handgel;
Het regelmatig schoonmaken van oppervlakken;
Het gebruik van kuchschermen;
Voldoende ventilatie;
De stempotloden en stemhokjes worden na elk
gebruik schoongemaakt;
• Stembureauleden dragen medische

12 maart
2021

mondneusmaskers en hebben de beschikking over
face shields;
• Kiezers, stembureauleden en tellers moeten 1,5 m
afstand van elkaar houden.
• Er zijn op elk stembureau 2 extra stembureauleden
aanwezig die erop letten dat de maatregelen
worden nageleefd door de bezoekers

Daarnaast gelden voor iedereen de
algemene coronaregels:
• Maak uw handen
schoon met
desinfecterende
gel;
• Houd 1,5 meter
afstand van
anderen;
• Draag een
mondkapje;
• (Verkoudheids/koorts)klachten? Blijf thuis;
• Hoest en nies in uw elleboog.

Denk ook nog aan het volgende
Vergeet niet vlak voor u gaat stemmen de
gezondheidscheck te doen! Beantwoordt u 1 van de
vragen op de checklist met ‘ja’, dan kunt u niet naar het
stembureau. Machtig dan iemand anders om voor u te
gaan stemmen. Hebben meerdere mensen u gevraagd
voor hen te stemmen? U mag in totaal 3 volmachten
aannemen.
Gaat u stemmen op het stembureau? Mijd dan de
drukke tijdstippen zoals rond lunchtijd en vlak voor of
na het avondeten.

Slechtziend of blind? Ook dan kunt u
zelfstandig uw stem uitbrengen
De gemeente vindt
het belangrijk dat
ook mensen met
een visuele handicap
zelfstandig kunnen
stemmen. Daarom
kunt u op maandag
15, dinsdag 16
en woensdag 17 maart bij het stembureau in het
gemeentehuis/servicepunt in Oud-Beijerland (W. van
Vlietstraat 6) stemmen via een stemmal in combinatie
met een gesproken kandidatenlijst. Ook kunt u daar
uw stem uitbrengen via een kandidatenlijst in braille.
Zo’n kandidatenlijst in braille is ook aanwezig op het
stembureau (servicepunt) in Maasdam (Sportlaan
22). Verder is er op elk van de 45 stembureaus
een loep met een lampje beschikbaar, net als een
kandidatenlijst in groot lettertype. Heeft u toch hulp
nodig? Vraag dan gerust een stembureaulid om u te
helpen bij het uitbrengen van uw stem.

Stemmal en soundbox
In het stembureau in het gemeentehuis in
Oud-Beijerland kunt u gebruik maken van een stemmal
en soundbox met een gesproken kandidatenlijst. De
stemmal is speciaal voor het stembiljet ontwikkeld.
U legt de mal met gaatjes over het stembiljet. De
soundbox met koptelefoon vertelt u vervolgens welke
partijen en kandidaten op de lijst staan. Daarbij krijgt u
ook het nummer van de gewenste partij en kandidaat
te horen.
Op de mal zelf zijn de partijen met voelbare cijfers en
in braille aangegeven. U vindt de juiste kandidaat door
onder de partij de gaatjes te tellen. Met het potlood

kunt u daarna het gewenste vakje rood kleuren.

Kandidatenlijst in braille
Voor blinden en slechtzienden is de kandidatenlijst
in braille opgesteld. U kunt deze gebruiken in de
stembureaus in de gemeentehuizen/servicepunten in
Maasdam en Oud-Beijerland. Beide stembureaus zijn
geopend op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17
maart van 07.30 tot 21.00 uur.

GGD vaccineert géén
ouderen aan huis!
Er gaan momenteel
onterecht geruchten
rond dat de GGD
ouderen benadert
voor een vaccinatie
aan huis. Let op: dit
klopt niet! Het gaat hier om mensen die zich valselijk
voordoen als GGD-medewerkers. De GGD neemt geen
contact op met ouderen voor het maken van een
afspraak bij mensen thuis. Het is daarom belangrijk
om hier niet op in te gaan. Neem contact op met de
politie om te melden als iemand zich bij u voordoet
als GGD-medewerker en thuis komt vaccineren. Als u
twijfelt kunt u ook contact opnemen met de GGDZHZ
via: 078 – 770 85 80.

Huisarts
De huisarts is degene die ouderen in de leeftijd van 90
jaar en ouder uitnodigt om zich te laten vaccineren.
Mensen jonger dan 90 jaar krijgen een uitnodiging via
de post van het RIVM.

Zo werkt vaccineren voor 90+
De huisarts bepaalt wie uit de groep 90+ mobiel is en
gevaccineerd kan worden op een vaccinatielocatie van
de GGD. De groep 90+ die niet mobiel is, wordt door
de huisarts gevaccineerd.

• woensdag 24 maart van 19.30 tot 21.00 uur;
• donderdag 25 maart van 14.30 tot 16.00 uur.

05-03-2021

Aanmelden kan via
www.nldelta.nl/aanmelden-webinar.

05-03-2021

Meer informatie
Voor meer informatie over de coronavaccins en de
coronavaccinatie is het landelijke nummer 0800 – 1351
dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur, of kijk op
coronavaccinatie.nl. Ook kunt u dagelijks, van 08.00 tot
20.00 uur, contact opnemen GGD Zuid-Holland Zuid via
telefoonnummer 078 - 770 85 80.

Wegafsluiting Numansdorp
In opdracht van waterschap Hollandse Delta krijgt de
Schuringsedijk, in Schuring, op woensdag 17 maart
nieuw asfalt. Dit betekent dat de dijk tijdens de
werkzaamheden gestremd is voor het (fiets)verkeer. Er
worden omleidingsroutes ingesteld.

Het vervangen van de bestaande
paardenstal - sectie A perceelnummer

08-03-2021

Het bouwen van een bedrijfsgebouw
- sectie G perceelnummer 1968 in
Heinenoord.

08-03-2021

Het plaatsen van een schuilstal - sectie E
perceelnummer 194 in Westmaas.

08-03-2021

Het uitbreiden van het bedrijfsgebouw Reedijk 7a in Heinenoord.

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.

09-03-2021

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

03-03-2021

Het aanbouwen aan de voorkant van de hal

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

10-02-2021

Het verbouwen van de bestaande woning Oud-Cromstrijensedijk WZ 9 in Klaaswaal

02-03-2021

Damgaarde 5 in Nieuw-Beijerland.

03-03-2021

Oud-Beijerland.
04-03-2021

04-03-2021

04-03-2021

en het plaatsen van 2 dakkapellen op de
zijgevel - Boompjesstraat 3 in Strijen.
05-03-2021

29 in Oud-Beijerland.
04-03-2021

05-03-2021

05-03-2021

Het slopen van de bestaande schuur en
woning en het bouwen van een nieuwe
schuur en woning - Weelsedijk 58 in
Strijen.

08-03-2021

Het bouwen van 21 rijwoningen en 6
tweekappers - Akkerdreef 1 tot en met

Het bouwen van een berging, terras,

11 (oneven), Elzenlaantje 2 tot en met 22

balkon, het wijzigen van de achtergevel

(even), Griendweg 30 tot en met 48 (even),

en het plaatsen van 2 dakkapellen op de

(Akkerdreven) in Nieuw-Beijerland.
09-03-2021

Het bouwen van een woning Paltrokmolen 12 in Numansdorp.

Het aanbouwen van een bijkeuken Griendweg 20 in Nieuw-Beijerland.

05-03-2021

Het reinigen van de gevel en herstellen van
scheurschade - Kerkstraat 3 in Strijen.

Het bouwen van een woning - Stougjesdijk

Het plaatsen van een dakkapel - Lepelaar

Het bouwen van een berging, terras,
balkon, het wijzigen van de achtergevel

157 in Mijnsheerenland.
04-03-2021

Het aanvragen van een in- en uitrit Nijverheidstraat 2a in Nieuw-Beijerland.

Het veranderen van de gevel Bommelskoussedijk 8 in Klaaswaal.

Het bouwen van een dakopbouw op de
garage en carport - Oostdijk 275 in

Het bouwen van een bewaarloods Molendijk 2 in Piershil.

Het bouwen van een vrijstaande woning
en het realiseren van een in- en uitrit -

- Acaciastraat 40 in Oud-Beijerland.
03-03-2021

Raam zijgevel 1e verdieping - Hoflaan 66 in
Klaaswaal.

04-03-2021

zijgevel - Boompjesstraat 3 in Strijen.

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!

Meeuwenoordseweg 1a in Strijen.

4008 Nieuw-Beijerland.

Zo werkt vaccineren voor 75-90 jaar
Mensen jonger dan 90 jaar bellen zelf met een
landelijk nummer (dat in de uitnodigingsbrief vermeld
staat) om een afspraak te maken. Ze kunnen ook door
een familielid, vertrouwenspersoon of mantelzorger
laten bellen. Zij worden vervolgens gevaccineerd op
een GGD-locatie.

Het renoveren van de woning -

09-03-2021

Het tijdelijk plaatsen van een zwembad
container - Sluisendijk 33 in Heinenoord.

Het bouwen van een bedrijfsgebouw Boendersweg 36 in ‘s-Gravendeel.

• Planeconoom

05-03-2021

Het bouwen van een woning Troelstrastraat nabij nummer 30 in Strijen.

Webinars voor Nationaal
Park NLDelta
NLDelta is een Nationaal Park nieuwe stijl in wording.
Ook de Hoeksche Waard maakt deel uit van dit
bijzondere stukje Nederland. De delta met iconen
als de Biesbosch en het Haringvliet is gestoeld op
belangrijker pijlers. Naast natuur is er volop aandacht
voor landschap, erfgoed, cultuurhistorie en economie.

Plannen
Ondernemers, inwoners en andere geïnteresseerden
op de Zuid Hollandse eilanden die meer willen weten
over plannen en ambities van NLDelta, kunnen zich
inschrijven voor 1 van de 3 online bijeenkomsten.
• woensdag 10 maart van 19.30 tot 21.00 uur;

05-03-2021

Het kappen van een boom - Burg. de
Zeeuwstraat 22 in Numansdorp.

05-03-2021

Het plaatsen van een transparante en
een wegschuifbare balkonbeglazing Fonteinkruid 6 in ‘s-Gravendeel.

05-03-2021

Beslistermijn verlengen
Datum

Zakelijke inhoud

verlenging
03-03-2021

Het wijzigen van de gevelopening Westvoorstraat 1 in Oud-Beijerland. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De

Het plaatsen van een transparante

nieuwe beslisdatum wordt daardoor

en wegschuifbare balkonbeglazing -

donderdag 15 april.

Fonteinkruid 18 in ‘s-Gravendeel.
05-03-2021

Het plaatsen van zonnepanelen - Oud
Bonaventurasedijk 51 in Strijen.

05-03-2021

Het bouwen van een dakopbouw Multatulipad 64 in Oud-Beijerland.

Vervolg

V E R V O L G

04-03-2021

Het herbouwen van een loods Zwartsluisje 111a in Zuid-Beijerland. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De
nieuwe beslisdatum wordt daardoor
vrijdag 16 april.

06-03-2021

Het verbouwen van de bestaande woning
- Johannes Poststraat 5 in Oud-Beijerland.
De beslistermijn wordt met 6 weken
verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor maandag 19 april.

06-03-2021

Het bouwen van een woning - Schenkelhof

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

03-03-2021

Het slopen van diverse onderdelen in het
gebouw - De Vriesstraat 4 in

1, Sectie N Perceelnummer 4440, in

Oud-Beijerland.

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

04-03-2021

Stougjesdijk 157 in Mijnsheerenland.

daardoor zaterdag 17 april.
08-03-2021

Het bouwen van 14 appartementen fase

Het slopen van de oude woning -

04-03-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen -

3 - Kuifeend 1 tot en met 14 in Piershil. De

Korte Smidsweg 20 in ‘s-Gravendeel.

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

08-03-2021

nieuwe beslisdatum wordt daardoor

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

maandag 19 april.

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

Het slopen van de bestaande woning en
het realiseren van een nieuwe woning en
bijgebouw - Goidschalxoordsedijk 49 in
Heinenoord. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van
de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt

Datum collecte

Naam organisatie

15-03 tot en

Amnesty International in alle dorpen van

met 20-03-2021

gemeente Hoeksche Waard.

daardoor maandag 19 april.
09-03-2021

Het bouwen van 2 woonstudio’s –
Kerkstraat 67 in Strijen volgens Art.
3.9, lid 2 van de Wabo wordt de nieuwe
beslistermijn met 6 weken verlengd, de
nieuwe beslisdatum wordt daardoor
donderdag 22 april.

Wet Milieubeheer
Op dinsdag 23 februari zijn gegevens ontvangen in
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het bouwen van een bedrijf aan de
Röntgenstraat 1 in Oud-Beijerland. Het bedrijf
vervaardigt producten van beton voor de bouw.
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer
Z-21386864.

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.

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.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Mookhoek 5, Strijen’
ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Mookhoek 5, Strijen’ met bijbehorende stukken ter
inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Initiatiefnemer wil de bestaande agrarische
bedrijfsbebouwing en de bedrijfswoning afbreken op
het perceel Mookhoek 5. De bestaande bebouwing
verkeert in zeer slechte bouwkundige staat. Daarnaast
is er in het kader van de schaalvergroting geen
belangstelling voor een boerderij met beperkt areaal
aan landbouwgronden. Daarvoor in de plaats is het
plan om 3 vrijstaande woningen te realiseren.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
geluid (Wet geluidhinder)
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB (inclusief aftrek)
wordt overschreden door het verkeer op de
gezoneerde wegen in de directe omgeving. De
maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt
niet overschreden. Het college van B&W heeft het
voornemen om hiervoor een hogere waarde vast te
stellen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit
hogere grenswaarden geluid ‘Mookhoek 5, Strijen’
liggen met alle bijlagen met ingang van zaterdag
13 maart tot zaterdag 24 april ter inzage. U kunt de
stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code :
NL.IMRO.1963. BPMookhoek5STR21-ON01). Wilt u
de stukken op een servicepunt 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. Schriftelijke zienswijzen tegen het
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij de
gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard. Uw
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan
kunt u, onder vermelding van ‘zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Mookhoek 5, Strijen’,
richten aan:
Gemeenteraad Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit
hogere grenswaarden geluid kunt u indienen bij
het College van burgemeester en wethouders van
gemeente Hoeksche Waard. Uw zienswijze tegen het
ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid kunt
u, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit
hogere grenswaarden geluid Mookhoek 5, Strijen’,
richten aan:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of
heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan?
Neem dan contact op met Remko Advocaat van team
Omgeving via telefoonnummer 088 - 647 37 76.

Kennisgeving
besluit op aanvraag
omgevingsvergunning voor
het wijzigen van het gebruik
Gemeente Hoeksche Waard heeft het besluit
genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor
het wijzigen van het gebruik t.b.v. vuurwerkopslag op
het adres Zinkweg 95 in Oud-Beijerland (zaaknummer
Z/20/072698). In het besluit wordt de vergunning
verleend. Het besluit betreft:
• het handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (artikel 2.1.1.c Wabo);
• het oprichten, veranderen of in werking hebben
van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of
mijnbouwwerk (artikel 2.1.1.e Wabo).

Ter inzage
Wilt u het besluit en de bijbehorende stukken inzien?
Stuur dan een e-mail naar
Rien.Butijn@gemeentehw.nl. De inzageperiode is
6 weken en start op vrijdag 12 maart.

Beroep instellen
De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door
publicatie in deze rubriek. Ook moet de beschikking ter
inzage worden gelegd. Een dag nadat de beschikking
ter inzage is gelegd, start de beroepstermijn van
6 weken. In die periode kunnen belanghebbenden
beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het
beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden
bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). De dag nadat
de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking
in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de
werking van de beschikking niet uit. Men kan digitaal
beroep instellen bij genoemde rechtbank via https://
loket.rechtspraak.nl/Burgers/ Digitaal-procederen.
Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of
eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan
de precieze voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening

Ter inzage

De beschikking treedt in werking nadat de termijn
voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.
Het indienen van een beroepschrift houdt de werking
van het besluit niet tegen. Heeft men er spoedeisend
belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan
kan een belanghebbende, die een beroepschrift
heeft ingediend, de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om
een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te
treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt
een bedrag aan griffierecht geheven. Men kan digitaal
een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij
genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.
nl/Burgers/Digitaalprocederen. Daarvoor heeft u een
elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning)
nodig. Op de genoemde website staan de precieze
voorwaarden vermeld.

Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen
kunt u met ingang van zaterdag 13 maart tot
en met vrijdag 23 april bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.SprtlnwzStrijen20-ON01)

Ontwerpbestemmingsplan
‘Sportlaan Westzijde in
Strijen’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Sportlaan Westzijde in Strijen’ met bijbehorende
stukken ter inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Op het perceel Sportlaan nabij nummer 5 in
Strijen is een voormalig glastuinbouwbedrijf met
bedrijfswoning gevestigd. De kassen zijn gesloopt
en binnen het plangebied worden 89 woningen
realiseert. De bedrijfswoning is niet meer nodig en
verzocht is om de bestemming van de bedrijfswoning
te wijzigen naar burgerwoning. Hiervoor is een
ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

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, onder vermelding van ‘zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Sportlaan Westzijde in
Strijen’, indienen bij:
Raad van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

Vragen?
Wilt u het bestemmingsplan op een servicepunt
inzien of heeft u vragen? Neem dan contact
op met Martina Koster van team Omgeving via
telefoonnummer 12 0186.

Besluiten
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het volgende besloten:
• Het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats
op de Langeweg bij de verkeerslichten ter hoogte
van de toegangsweg van de Koningshof in
Oud-Beijerland;
• Tot het plaatsen van een fysieke hoogtebegrenzing
voor het gemotoriseerd verkeer boven de rijbaan
van de Heulbrug in Numansdorp;
• Om de parkeerplaats op de hoek van de Tulpstraat
met kruising Seringenstraat in ‘s-Gravendeel aan te
wijzen als gehandicaptenparkeerplaats;

• Tot het instellen van een parkeerverbod aan de
zuidwestzijde van het einde van het doodlopende
deel van de Van Goyenstraat in Oud-Beijerland ter
hoogte van de fysiotherapiepraktijk;
• Het realiseren van een wegversmalling in de rijbaan
en voetgangersoversteekplaats op de Heyne van
Althenastraat in Heinenoord.
De uitvoeringsrichtlijnen uitvaart van gemeentewege.

Bewaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
binnen 6 weken na bekendmaking daarvan 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 en 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.

Voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen, als onverwijlde spoed
dat – gelet op betrokken belangen – vereist,
eveneens 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 1 van deze besluiten?
Neem dan contact met het team Omgeving via
telefoonnummer 14 0186.

Nieuws uit de gemeenteraad
Gemeenteraad Hoeksche
Waard, iets voor jou?
Donderdag 18 maart is de tweede digitale bijeenkomst
in de reeks ‘Gemeenteraad HW, iets voor mij?’. Je kunt
nog steeds deelnemen. Meld je aan via
griffie@gemeentehw.nl. 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. En 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.

Wanneer zijn de digitale bijeenkomsten?
Donderdag 18 maart van 19.30 tot 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.
Dinsdag 23 maart om 19.30 uur - KIJKEN
Tijdens deze sessie volg je een raadsvergadering.

14 0186 | 088 - 647 36 47
info@gemeentehw.nl
www.gemeentehw.nl
06 - 10 63 54 21

gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW
@GemeenteraadHW

Contactgegevens en openingstijden

Postadres
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

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

Donderdag 25 maart om 19.30 uur - ONTMOETEN
Kennismaken met politieke partijen in de Hoeksche
Waard. Kijk voor het gehele programma op www.
gemeentehw.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/
nieuws.
Wij ontmoeten je graag bij ‘Gemeenteraad HW, iets
voor mij?’. Tot dan!

Bezoekadressen
Kijk op www.gemeentehw.nl

Social media

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

