
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

Controle hondenbezit 2021

Is uw hond al aangemeld?
Voor onze gemeente verzorgt SVHW de 
hondenbelasting. Jaarlijks controleert LEGITIEM BV 
hiervoor het hondenbezit. Dit jaar gaat de controle op 
maandag 29 maart van start. De controleurs kunnen 
zich legitimeren als werknemer bij LEGITIEM BV. 
Treffen zij een hond aan waarvoor de eigenaar geen 
belasting betaalt, dan melden zij dat bij SVHW. 

Heeft u een hond of pas een hond 
aangeschaft? 
Dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen. U kunt 
uw hond aanmelden door op www.svhw.nl bij Mijn 
SVHW in te loggen met uw DigiD. Maar u kunt uw 
hond ook telefonisch aanmelden via (0186) 577 222 of 
(0800) 02 00 873. 

Heeft u geen hond meer of vertrekt u naar een 
andere gemeente?  Meld dit bij SVHW. U ontvangt dan 
mogelijk teveel betaald belastinggeld terug. 

Meer informatie over hondenbelasting?
Kijk op www.svhw.nl/hondenbelasting.

Denk mee over de 
energietransitie in de 
Hoeksche Waard

In 2040 willen we in de Hoeksche Waard 
energieneutraal zijn en in 2050 aardgasvrij. Stap voor 
stap en wijk voor wijk gaan we daarmee samen aan 
de slag. Vanaf vrijdag 12 maart kunnen inwoners, 
ondernemers en leden van (maatschappelijke) 
organisaties meedenken hoe we in de Hoeksche 
Waard werken aan de energietransitie en het behalen 
van onze ambities.

Energieneutraal
Denk aan een actieplan om toe te werken naar een 
energieneutrale Hoeksche Waard en een routekaart 
- de Transitievisie Warmte - voor het stap voor stap 
aardgasvrij maken van onze dorpen en wijken. Om 
het gesprek over de warmtetransitie aan te gaan, 
houden we in maart en april een aantal kleinschalige, 
online bijeenkomsten met inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties. Via een vragenlijst 
vragen we u mee te denken over de onderwerpen en 
acties.

Jongeren
We zijn ook benieuwd hoe jongeren tegen de 
energietransitie en klimaatverandering aankijken. 
Daarom introduceren we Swipocratie: een makkelijke 
online swipetool met keuzeopties voor maatregelen 
tegen klimaatverandering. Je kan eraan meedoen tot 
en met 28 maart via hoekschewaard.swipocratie.nl.

Deelnemen?
Dit kan door het invullen van een vragenlijst op 
www.gemeentehw.nl/energietransitie, door deel te 
nemen aan een online dorpsbijeenkomst en jongeren 
nodigen we uit om in 3 minuten te swipen voor een 
duurzame toekomst via Swipocratie. Het invullen 
van de vragenlijst kan tot en met zondag 28 maart. 
De uitkomsten nemen we waar mogelijk mee bij het 
opstellen van een uitvoeringsprogramma.
 
Een samenvatting van de uitkomsten delen we rond de 
zomer op de website van gemeente Hoeksche Waard 
en in Het Kompas. Het uitvoeringsprogramma wordt 
halverwege 2021 aan de gemeenteraad aangeboden 
om hierover een besluit over te nemen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de energietransitie 
in de Hoeksche Waard op de gemeentelijke website: 
www.gemeentehw.nl/energietransitie.

Gesprek met taxateur loont!

Heeft u uw aanslag lokale belastingen van SVHW 
ontvangen en twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-
waarde? Maak dan (kosteloos) een afspraak met één 
van de taxateurs van SVHW. Meer dan 1.100 mensen 
gingen u voor! 

Een afspraak maken is makkelijk en snel
Via Mijn SVHW op www.svhw.nl plant u eenvoudig zelf 
een afspraak in. Dit kan nog tot donderdag 8 april. Als 
blijkt dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, past 
SVHW deze direct voor u aan. SVHW wil net als u dat 
de WOZ-waarde klopt.

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 meteen 
bewijsstukken mee. Uw bezwaarschrift moet binnen 
6 weken na dagtekening van de aanslag bij SVHW 
binnen zijn.  

Hulp nodig bij het maken van bezwaar? 
Kijk voor meer informatie op  
www.svhw.nl/WOZ-waarde of vraag een 
bezwaarformulier aan via (0186) 577 222 of 
(0800) 020 08 73.

Hoe komt uw WOZ-waarde tot stand?
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, staan de verkochte 
woningen die bij de vergelijking gebruikt zijn. 

SVHW mag alleen de WOZ-beschikking versturen, 
wanneer de uitvoering op orde is. Daarom 
houdt de Waarderingskamer als onafhankelijke 
overheidsorganisatie toezicht op de uitvoering van 
de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De 
Waarderingskamer beoordeelde de uitvoering van 
SVHW met ‘goed’.

Op zoek naar een 
opleiding, stage of baan? 
Kijk op werkenlereninde
hoekschewaard.nl

Het digitale platform  
www.werkenenlerenindehoekschewaard.nl is 
een gezamenlijk initiatief van ondernemers, 
onderwijsinstellingen, Stichting SOB-HW en 
gemeente Hoeksche Waard. Afgelopen november 
ging de website online. Op deze centrale plek worden 
beroepsoriëntatie, stages, opleidingen en vacatures in 
de Hoeksche Waard makkelijk gevonden.

Bedrijven kunnen zich gratis en vrijblijvend 
aanmelden
In sectoren zoals zorg, techniek en ICT is de vraag naar 
personeel groot. Werkzoekenden binnen, maar ook 
buiten de Hoeksche Waard vinden op het platform 
een overzicht van vacatures op het eiland. Heeft u 
een vacature binnen uw bedrijf? Meld dit dan gratis 
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en vrijblijvend aan. Dat geldt ook voor het aanbieden 
van bedrijfsbezoeken, praktijkopdrachten en (snuffel)
stages. Voor jongeren en scholen is het prettig om snel  
een overzicht te hebben van bedrijven die open staan 
om jongeren te inspireren. 

Heeft u uw baan of uw 
nieuwe collega gevonden via 
werkenenlerenindehoekschewaard.nl?
Het team van werkenenlerenindehoekschewaard.nl  
is benieuwd naar reacties en ervaringen van het 
platform. Heeft u uw baan of nieuwe collega 
gevonden via dit platform? Of wilt u andere ervaringen 
delen? Stuur dan een e-mail naar info@sob-hw.nl. 

Meer informatie?
Bent u benieuwd naar het aanbod of de 
mogelijkheden? Kijk dan op de website  
www.werkenenlerenindehoekschewaard.nl. Volg 
Werken en Leren in de Hoeksche Waard ook op de 
socialmediakanalen Facebook, Instagram, LinkedIn en 
YouTube.

Regionaal Energieloket 
roept lokale bouw- en 
installatiebedrijven op een 
aanbod te doen

Het Regionaal Energieloket is partner van de 
gemeente en helpt woningeigenaren met het 
verduurzamen van de woning. Zij starten binnenkort 
nieuwe collectieve inkoopacties voor woningeigenaren 
in de Hoeksche Waard. Hiervoor zijn ze opzoek naar 
lokale bouw- en installatiebedrijven, die een aanbod 
willen doen als partij om deze collectieve inkoopacties 
te verzorgen. 

Aanmelden
Ben je een bouw- of installatiebedrijf dat zich 
richt op isolatiemaatregelen (vloer-, muur- en 
dakisolatie), HR++ glas, zonnepanelen en/of hybride 
warmtepompen? En doe je graag een aanbod 
om als partij deze collectieve inkoopacties voor 
woningeigenaren te verzorgen? Meld je dan uiterlijk 
dinsdag 23 maart aan bij het Regionaal Energieloket 
via projecten@regionaalenergieloket.nl. 
Ook kun je een gratis profielpagina aanmaken op de 
website het Regionaal Energieloket. Je wordt dan 
automatisch op de hoogte gehouden van dergelijke, 
toekomstige acties. Kijk voor meer informatie op: 
www.regionaalenergieloket.nl/voor-bedrijven

Renovatie Sportlaan en weg 
gemeentehuis/sportpark 
Maasdam
Op donderdag 18 maart is gestart met de renovatie 
van de Sportlaan in Maasdam en Puttershoek. Het 
gaat om het gedeelte vanaf de rotonde N217 tot 
de rotonde bij de wijk de Grienden (bij de IJs- en 
skeelerclub). Ook krijgt de vrachtwagenparkeerplaats 
een nieuwe asfaltlaag en het pad naar de volkstuinen 
wordt gerepareerd. Daarnaast wordt het wegdeel 
dat langs het gemeentehuis en het sportpark van 
FC Binnenmaas loopt onderhanden genomen. De 
werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en 
duren ongeveer anderhalve maand. Als alles volgens 
planning verloopt, vindt de oplevering begin mei 
plaats. Omleidingen worden met borden aangegeven.

Wat wordt er vernieuwd?
Er komt een nieuwe asfaltlaag op het hele traject. 
Verder wordt de weg langs het gemeentehuis en 
sportpark van FC Binnenmaas een zogenoemde 
‘fietsstraat’. Dat is een straat die ingericht is als 
fietsroute, maar waarbinnen de auto ‘te gast’ is. De 
middenbaan wordt rood met zwarte stroken aan de 
zijkant. Ook krijgt de rest van het fietspad achter de 
brandweer/langs de Boezemvliet een nieuwe toplaag. 
Daarnaast wordt de bestrating voor de hoofdingang 
van het gemeentehuis vernieuwd. 

Naast het gemeentehuis komen een paar 
klimaatbestendige parkeervakken 
De aanleg van deze klimaatadaptieve parkeerplekken 
is een proef. Zo kunnen wij kijken wat deze 
parkeervakken betekenen qua gebruik en onderhoud. 
Als het bevalt gaan we mogelijk in de toekomst op 
meer plekken in de Hoeksche Waard dergelijke vakken 
aanleggen in de openbare ruimte.

Het gemeentehuis blijft bereikbaar 
Ook voor mindervaliden. Mogelijk is er wel wat lichte 
hinder (denk aan loopschotten en/of rijplanken). 
Ook kan het voorkomen dat het gemeentehuis een 
bepaalde periode niet via de Sportlaan bereikbaar is, 
maar via de parallelweg langs de N217. Dit wordt met 
borden aangegeven.

Blijf op de hoogte, download de KWS app! 
Actuele informatie over de werkzaamheden leest u in 
de gratis KWS-app. Deze kunt u downloaden in de App 
Store (Apple) of de Google Play Store (Android). Zoek 
op het project ‘Groot onderhoud Sportlaan’ en vink 
deze aan als favoriet door op het sterretje te klikken. 
Vervolgens geeft u aan wat uw relatie is tot dit project 
(bijvoorbeeld omwonende). U wordt via updates op 
de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken 
rondom de werkzaamheden. Ook is de planning van 
het werk opgenomen in de app.

Oplossing in zicht voor 
behoud wandelpad naar 
bos in Numansdorp
De grond waar het huidige wandelpad ligt, veranderde 
op 1 januari van eigenaar. Hierdoor had de gemeente 
geen overeenkomst meer om het als wandelpad in 
te zetten. Het college ging in gesprek met de huidige 
eigenaren en bekijkt nu de mogelijkheden om het 
wandelpad voor de toekomst te behouden. Er is een 
oplossing in zicht.

‘Geliefd wandelpad’
Wethouder Harry van Waveren wil graag het pad 
behouden. ‘Dit is een geliefd wandelpad dat dagelijks 
wordt gebruikt door inwoners van Numansdorp. 
Vooral in deze tijd vinden veel mensen het fijn om 
te kunnen wandelen in de buurt. Daarom zoeken 
we samen met de betrokken grondeigenaren naar 
een oplossing. We hebben nog wat tijd nodig om 
de plannen verder uit te werken. Maar ik heb er alle 
vertrouwen in dat dat gaat lukken. De grondeigen 
hebben medewerking toegezegd.’

Bruggetjes tijdelijk afgesloten
De bruggetjes werden vrijdag 12 maart tijdelijk 
afgesloten. De huidige grondeigenaren starten met 
werkzaamheden om de gronden opnieuw in te richten. 
In de tussentijd kunnen inwoners gebruikmaken van 
een tijdelijke, alternatieve route. ‘Inwoners kunnen, 
met de hond aan de lijn, langs het voetbalveld van 
NSVV en via de Beneden Molendijk richting het bos 
wandelen. Om dit mogelijk te maken, opent NSVV het 
hek. Ik wil NSVV hartelijk danken voor hun gastvrijheid. 
Dankzij hen kunnen inwoners hun rondje blijven 
doen’, aldus wethouder Harry van Waveren. Het is 
de bedoeling dat het nieuwe wandelpad voor de 
zomervakantie klaar is.

N489: Blauwesteenweg 
3 weken afgesloten
De Provincie Zuid-Holland voert van vrijdag 26 
maart tot en met zaterdag 17 april werkzaamheden 
uit op de Blauwesteenweg in Mijnsheerenland. 
De werkzaamheden zijn onderdeel van het groot 
onderhoud op de N489. Tijdens de werkzaamheden 
wordt de duiker onder de weg vervangen. De 
Blauwesteenweg ter hoogte van de N489 is hierdoor 3 
weken afgesloten voor alle verkeer.

Omleiding
Bestemmingsverkeer voor de Blauwesteenweg kan 
omrijden via de Groeneweg. Fietsers volgen een 
omleiding via de Smidsweg (N489) en de Groeneweg. 
Hulpdiensten kunnen de woningen bereiken.

Nieuwe situatie voor fietsers
Na de vervanging van de duiker wordt een stuk 
fietspad tussen Blauwesteenweg en het tankstation 
aangelegd. Dit fietspad wordt aangesloten op de 
bestaande fietsoversteek op de N489. Hierdoor 
komt het fietspad aan de andere kant van de weg te 
vervallen en steken fietsers in de nieuwe situatie over 
via de andere kant.

Verkeershinder 
Graaf van Egmondstraat
In verband met herinrichting van de Graaf van 
Egmondstraat in Oud-Beijerland is in de periode van 
maandag 22 maart tot en met woensdag 19 mei 
verkeershinder te verwachten. 

Omleidingsroute
De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan 
contact op met de toezichthouder van het project, 
Wim Dorst. Hij is bereikbaar via het algemene 
telefoonnummer van gemeente Hoeksche Waard, 
14 0186.

Vervolg



Werkzaamheden Blaaksedijk 
te Heinenoord
Wat gaan we doen?
Aannemingsbedrijf D. van der Steen BV voert namens 
gemeente Hoeksche Waard onderhoud uit aan het 
asfalt en er worden verkeer remmende maatregelen 
aangebracht. De werkzaamheden vinden plaats op 
de Blaaksedijk-West, Blaaksedijk-Oost en Boonsweg 
in Heinenoord. Naast het aanbrengen van de 
verkeer remmende maatregelen zoals drempels, as-
verplaatsingen en wegversmallingen worden ook een 
aantal kruisingen heringericht.

Planning van de werkzaamheden
De werkzaamheden starten half maart starten 
en vinden gefaseerd plaats. Er wordt gestart met 
voorbereidende werkzaamheden ter hoogte van de 
komgrenzen waarbij het verkeer minimaal hinder 

ondervindt. Vanaf maandag 22 maart tot dinsdag 6 
april vinden werkzaamheden plaats aan de kruising 
Boonsweg – Blaaksedijk-Oost, naast de benzinepomp. 
Doordat er een verkeersregelinstallatie geplaatst 
wordt op de Boonsweg ondervindt het verkeer enige 
vertraging maar blijft het bedrijventerrein via de 
Boonsweg bereikbaar. De Blaaksedijk Oost (naast 
de benzinepomp) is deze periode afgesloten om de 
werkzaamheden aan de kruising uit te kunnen voeren. 

Vanaf dinsdag 6 april 19.00 uur tot en met 
woensdag 7 april 18.00 uur wordt de Blaaksedijk-
West tussen Reedijk en Blaakseweg gefreesd en 
opnieuw geasfalteerd. Dit wegvak is gedurende 
de werkzaamheden afgesloten. Vanaf woensdag 7 
april 19.00 uur tot en met donderdag 8 april 18.00 
uur wordt de Boonsweg en gedeelte Blaaksedijk-
Oost (gedeelte richting Puttershoek) gefreesd 
en geasfalteerd. Dit wegvak is dan gedurende de 

werkzaamheden afgesloten voor het doorgaand 
verkeer. Tijdens deze fase is het bedrijventerrein via 
een omleiding bereikbaar. Vanaf maandag 17 tot 
en met dinsdag 18 mei staat het asfaltonderhoud 
gepland op de Blaaksedijk-Oost, tussen Blaakseweg 
en Boonsweg. Deze fase wordt iets later uitgevoerd in 
verband met nutswerkzaamheden op dit wegvak.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt per fase een 
omleiding aangegeven. De werkzaamheden, 
omleidingen en afsluitingen geven helaas enige 
hinder. Door zoveel mogelijk in de nacht te werken 
proberen we de hinder voor iedereen zo kort mogelijk 
te houden.

Webinar voor 
retailondernemers over 
steunmaatregelen corona
Op maandag 29 maart (van 19.30 tot 20.30 uur) 
houdt gemeente Hoeksche Waard in samenwerking 
met Retail Hoeksche Waard (Detailhandelsraad) een 
webinar voor retailondernemers. Tijdens dit webinar 
staan we stil bij de huidige coronacrisis en welke 
steunmaatregelen er landelijk en lokaal worden 
aangeboden. 

In gesprek
Ook is er ruimte om in gesprek te gaan met 
burgemeester Bram van Hemmen en wethouder 
Paul Boogaard (o.a. economie). En ook met de 
voorzitter van de Detailhandelsraad Bram de Jong. 
Hij legt uit welke activiteiten Retail Hoeksche Waard 
momenteel ontplooit en bespreekt de mogelijkheid 
voor huurbemiddeling voor ondernemers. Het doel 
is op basis van kennis en ervaringen te ontdekken 
hoe de gemeente retailondernemers het beste kan 
ondersteunen. 

Bijwonen?
Wilt u het webinar bijwonen? Stuur dan een email 
naar michael.maduro@gemeentehw.nl. U ontvangt 
vervolgens een Microsoft Teams-link, om deel te 
kunnen nemen. 

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. 

V E R V O L G

Online Cursus de Zorg de Baas 

Een online cursus speciaal voor mantelzorgers. U neemt dus deel vanuit uw huis via uw eigen    
computer. Zorgen voor de ander geeft vaak voldoening, maar vraagt veel tijd en energie. Ook al is 
de zorg vaak vanzelfsprekend, het kan intensief zijn. Om te leren het evenwicht te bewaren tussen 
zorgen voor een ander en tijd en ruimte voor uzelf gaan we aan de slag met onderwerpen zoals  
oa een gezonde balans, grenzen stellen en minder te piekeren.  U krijgt handvatten aangereikt om 
anders om te gaan met de moeilijkheden die het zorgen voor een ander met zich mee kunnen    
brengen. Maar we gaan natuurlijk ook in gesprek met elkaar om ervaringen te delen en van elkaar  
te  leren!  Voor de start van de cursus maken we in een telefonische intake kennis met elkaar.  
 
 

Data:    Op 15 april, 22 april, 29 april, 20 mei, 27 mei, 3 juni      
    en een terugkombijeenkomst op 24 juni.     

Tijdstip:    14.00 tot 15.15 uur 

Deelname is gratis  

Informatie:   Bij Karin Loendersloot van MEE via karin.loendersloot@meeplus.nl  of 

    Mikal van der Raaf van Kwadraad via  m.vanderraaf@kwadraad.nl. 

 
 

Voor aanmelden: 
MEE Plus ZuidHollandseEilanden  
T 0181 33 35 07  
servicebureau@meeplus.nl  

www.meemantelzorg.nl 



Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

11-03-2021 Het bouwen van een vrijstaande woning - 

Lageweg 9 in Maasdam.

11-03-2021 Het plaatsen van een dakkapel - 

Elzenlaan 7 in Klaaswaal.

11-03-2021 Het plaatsen van een dakkapel - 

Schuilingenweg 18 in ‘s-Gravendeel.

12-03-2021 Het uitbreiden van het woonhuis met 

serre, garage en schuur - Hoflaan 13 in 

Mijnsheerenland.

13-03-2021 Het bouwen van een schuur - Molendijk 96 

in Goudswaard.

13-03-2021 Het plaatsen van een blokhut - 

Heemlaan 35 in Piershil.

13-03-2021 Het verbouwen van de woning - 

Vuurbaken 8 in Oud-Beijerland.

13-03-2021 Het verbouwen van een bedrijfspand 

en het opsplitsen van panden - 

J. van der Heydenstraat 1 in Numansdorp.

13-03-2021 Plaatsen dakopbouw en dakkapel - 

Banckertstraat 7 in Oud-Beijerland.

14-03-2021 Het aanleggen van een rookkanaal 

voor een houtkachel. - Speenkruid 52 in 

Puttershoek.

14-03-2021 Het bouwen van een schuur - Mookhoek 68 

in Mookhoek.

14-03-2021 Het bouwen van een schuur - 

Schenkeldijk 64 in Strijen.

14-03-2021 Het vervangen van twee ramen 

door 1 raam in een bestaand kozijn - 

Kaapstander 24 in Oud-Beijerland.

15-03-2021 Het bouwen van een schuur - 

Torensteepoldersekade 2 sectie D 

nrs. 1012 en 1018 in Numansdorp.

15-03-2021 Het realiseren van een in- en uitrit - 

Roodborst 13 in Maasdam.

15-03-2021 Het uitbreiden van de woning - 

Kuipersveer 23 in Heinenoord.

16-03-2021 Het plaatsen van zonnepanelen in de tuin - 

Stougjesdijk 43 in Westmaas.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

10-03-2021 Het plaatsen van openslaande deuren - 

Hammerfestlaan 2 in Puttershoek.

10-03-2021 Het aanleggen van een in- en uitrit - 

Munnikenweg 6a  in Westmaas.

10-03-2021 Het herbouwen van een loods - 

Zwartsluisje 111a in Zuid-Beijerland.

11-03-2021 Het vergroten van de dakkapel aan de 

voorzijde van de woning - Pauwstraat 27 in 

Numansdorp.

11-03-2021 Het bouwen van een pand t.b.v. 

bijeenkomsten - Boonsweg 117 Sectie H 

perceelnummer 765 in Heinenoord.

12-03-2021 Het bouwen van een erker met luifel 

aan de voorzijde van de woning - 

Van Almondestraat 3 in Goudswaard.

12-03-2021 Het bouwen van een aanbouw - Waterstal 

3 in Oud-Beijerland.

12-03-2021 Het bouwen van een overkapping - 

W. van Vlietstraat 15 in Oud-Beijerland.

12-03-2021 Het plaatsen van een permanente dam in 

de sloot - Mariapolder 15a in Strijensas.

15-03-2021 Het bouwen van 35 appartementen en een 

verhuurbare ruimte - Vierwiekenplein in 

Oud-Beijerland.

15-03-2021 Het bouwen van een dakopbouw - 

van Brakelstraat 19 in Oud-Beijerland.

15-03-2021 Het bouwen van een garage met 

bergschuur en overdekt terras. - 

Dorpsstraat 7 in Maasdam.

15-03-2021 Het plaatsen van beschoeiing en vlonder - 

Paltrokmolen 5 in Numansdorp.

16-03-2021 Het plaatsen van een gedenkteken - 

locatie ten noorden van de Plaatseweg , 

kadastraal sectie C nr 168 Oud-Beijerland.

16-03-2021 Het verbouwen van de bestaande woning - 

Maasdamseweg 18 in ‘s-Gravendeel.

16-03-2021 Het bouwen van een aanbouw - 

Burgemeester Korstanjestraat 13 in 

Klaaswaal.

16-03-2021 Het aanleggen van een in- en uitrit naar 

traforuimte cbc Puttershoek - Weverseinde 

in Puttershoek.

16-03-2021 Het plaatsen van een carport - 

Schelpweg 60a in Strijen.

Beslistermijn verlengen

Datum 

 verlenging
Zakelijke inhoud

15-03-2021 Het wijzigen van de kopgevel en het 

sauzen van de woning - Middelsluissedijk 

WZ 51 in Numansdorp. De beslistermijn 

wordt met 6 weken verlengd volgens 

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

beslisdatum wordt daardoor vrijdag 30 

april.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

08-03-2021 Exploitatievergunning voor 

Mister Sphaghetti (afhaal) aan de 

Wilhelminastraat 15b in Mijnsheerenland. 

Wet Milieubeheer

Op vrijdag 11 december 2020 is een melding 
ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit 
milieubeheer”. Het gaat over het beëindigen/
ontmantelen van het tankstation gelegen aan de 
Beneden Oostdijk 76 in Oud-Beijerland. Deze melding 
is afgehandeld onder zaaknummer Z-20-383794.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder 
verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden 
ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, tel.nr. 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. 
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

10-03-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Nieuwestraat 

3 in Strijen.

10-03-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Schelpweg 23 in Strijen.

10-03-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

van Gaesbeekstraat 10 in Goudswaard.

11-03-2021 Het slopen van het dak voor de te 

plaatsen nieuwe dakkapel - Elzenlaan 7 in 

Klaaswaal.

12-03-2021 Het slopen van een woning -  

Oud-Cromstrijensedijk OZ 44b in 

Klaaswaal.

13-03-2021 Het slopen van de bestaande uitbouw - 

Vuurbaken 8 in Oud-Beijerland.

14-03-2021 Het verwijderen van twee oude schuren - 

Schenkeldijk 64 in Strijen.

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

22-03 tot en 

met 27-03-2021

Reuma Nederland in alle kernen van 

gemeente Hoeksche Waard.

Vervolg



Vooraankondiging 
voorbereiden 
bestemmingsplan ‘Hofstraat 
in Westmaas’

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend, dat 
het bestemmingsplan ‘Hofstraat in Westmaas’ wordt 
voorbereid. Het plan voorziet in een ontwikkeling van 
5 vrijstaande woningen aan de Hofstraat in Westmaas. 
Ten behoeve van deze ontwikkeling wordt de op 
de locatie aanwezige bedrijfsbebouwing van een 
transportbedrijf en een camping gesloopt. 

Deze bekendmaking is alleen een 
vooraankondiging
Het is op dit moment nog niet mogelijk zienswijzen 
tegen het op te stellen bestemmingsplan naar voren 
te brengen. Deze mogelijkheid bestaat pas later in de 
procedure. Ook worden onafhankelijke instanties nu 
nog niet in de gelegenheid gesteld om een advies uit 
te brengen.

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

Vastgesteld uitwerkingsplan 
Torensteepolder fase 1b 
Numansdorp ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
stelde op dinsdag 2 maart het uitwerkingsplan 
Torensteepolder fase 1b gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het uitwerkingsplan
Op 11 juni 2019 is het bestemmingsplan 
Torensteepolder fase 1b en 1c vastgesteld. In dit 
bestemmingsplan is aan een (deel van) de gronden de 
bestemming ‘Woongebied – Uit te werken’ toegekend. 
Op grond van deze bestemming is nog geen sprake 
van een bouwtitel. Daarvoor moet deze bestemming 
eerst worden uitgewerkt. Voorliggend uitwerkingsplan 
voorziet in de uitwerking van deze bestemming voor 
het overige deel van Torensteepolder fase 1b en zorgt 
voor een bouwtitel voor de woningen. 

Het ontwerp-uitwerkingsplan heeft vanaf zaterdag 
21 november 2020 voor een periode van 6 weken 
ter inzage gelegen. We ontvingen tijdens deze 
periode zienswijzen. Deze zienswijzen gaven geen 
aanleiding voor aanpassing van het plan. Wel 
worden (ambtshalve) wijzigingen doorgevoerd zoals 
opgenomen in de Nota beantwoording zienswijzen. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het uitwerkingsplan 
en alle bijlagen kunt u bekijken via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer 
NL.IMRO.1963.UPTSPfase1bNMD20-VG01).

Beroep indienen
Tegen het besluit van het college om het 
uitwerkingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. De beroepstermijn 
loopt vanaf zaterdag 20 maart voor de duur van 6 
weken. Een beroepschrift kan gedurende deze termijn 
worden ingediend door een belanghebbende die: 

• Op tijd een zienswijze tegen het 
ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;

• Aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in 
staat is geweest om een zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit in te dienen;

• Bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten aanzien 
van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

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

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende 
in het beroepschrift moet aangeven welke 
beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na 
afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen 
nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. 
Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en 
herstelwet van toepassing is.

Mogelijkheid tot uitstellen van het in 
werking treden van het uitwerkingsplan 
via een voorlopige voorziening
Het uitwerkingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. 
Om te voorkomen dat het uitwerkingsplan 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 
uitwerkingsplan opgeschort totdat op het verzoek om 
voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen?
Wanneer u de stukken wilt inzien of vragen heeft over 
het uitwerkingsplan, kunt u contact opnemen met 
Misja Maes, via telefoonnummer 088 - 647 1709 of 
e-mail misja.maes@gemeentehw.nl.

Beschikking buiten 
behandeling,  
aanvraag in- en uitrit
Op dinsdag 26 januari ontvingen wij een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
in- en uitrit bij een weide op het adres Sectie E 225 
Hoek Kromme Elleboog Hoekschedijk in Puttershoek, 
kadastraal bekend gemeente Hoeksche Waard 
nummer 225 sectie E,  zaaknummer Z/21/083786.

Ontbrekende gegevens
Deze aanvraag was niet volledig en voldeed niet aan 
de in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) 
gestelde voorschriften voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag om omgevingsvergunning. Daarom 
is op dinsdag 2 februari schriftelijk om aanvullende 
gegevens verzocht. Tot op heden ontvingen wij geen 
aanvullingen.

Besluit aanvraag niet behandelen
De aanvraag voldoet naar ons oordeel niet aan de 
voorschriften voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag om omgevingsvergunning. Wij hebben 
op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) daarom besloten de aanvraag 
buiten behandeling te stellen. 

Bezwaar maken 
Dan kan binnen 6 weken na het verzenden van de 
melding, een bezwaarschrift indienen. Door een brief 
te sturen aan: Het college van B&W van gemeente 
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA  
Oud-Beijerland.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende 
gegevens staan:
• Naam en adres van de indiener;
• Datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening);
• Omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht;
• Reden van bezwaar;
• Ondertekening met naam en handtekening.
Voor het behandelen van uw bezwaarschrift brengen 
wij geen kosten in rekening.

Voorlopige voorziening
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.

Een voorlopige voorziening kan alleen worden 
gevraagd als er ook bezwaar is ingediend. Voor de 
behandeling van het verzoek om een voorlopige 
voorziening brengt de rechtbank kosten (griffierecht) 
in rekening. U kunt ook digitaal het verzoekschrift 
indienen bij genoemde rechtbank via  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Z-20-374941 Kennisgeving 
ontwerp-beschikking 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat zij voornemend zijn een 
omgevingsvergunning te verlenen aan Dutch 
Warehousing & Processing B.V. De aanvraag betreft 
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende 
vergunning, voor de locatie Boonsweg 14A en 18 te 
Heinenoord. 
De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde 
stukken liggen van vrijdag 19 maart 2021 tot en 
met maandag 3 mei ter inzage. Wanneer u de 
ontwerpbeschikking in het gemeentehuis wilt inzien, 
adviseren wij u vooraf een afspraak te maken met een 
medewerker van het team Omgeving, bereikbaar via 
telefoonnummer 14 0186.
Let op! Als gevolg van de coronamaatregelen gelden 
aangepaste openingstijden. Raadpleeg de website 
www.gemeentehw.nl voor de actuele openingstijden.

Zienswijze
Binnen zes weken na de dag waarop de 
ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, kunnen 
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zienswijzen worden in gebracht. Schriftelijke 
zienswijzen dienen te worden gezonden aan de 
directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Hierna stellen wij 
een definitief besluit op waartegen belanghebbenden 
beroep kunnen instellen. Voor het naar voren brengen 
van mondelinge zienswijzen kan contact worden 
opgenomen met de behandelend ambtenaar (de heer 
Remmerswaal, telefoonnummer 078 - 770 85 85). 
Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen 
wordt een verslag gemaakt. Wij maken u erop attent 
dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking 
kan worden ingediend als ook een zienswijze is 
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men 
belanghebbende is.

Besluiten

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

• Om 10 gehandicaptenparkeerplaatsen algemeen 
en 8 laad- en losplaatsen te realiseren op het 
parkeerterrein ten oosten van Vrijetijdscentrum de 

Boogerd aan de Hortensiastraat in Oud-Beijerland 
t.b.v. priklocatie vaccinatie Covid-19;

• Om bij het appartementencomplex aan de 
Van der Waalstraat in Mijnsheerenland 2 
gehandicaptenparkeerplaatsen algemeen aan te 
leggen op de 2 meest westelijke parkeerplaatsen 
ten zuiden van het complex;

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

 -  Kolgansstraat 10 Strijen;
 -  Grebbestraat 60 Oud-Beijerland;
 -  Van Schendelstraat 9 Oud-Beijerland;
 -  Wilhelminastraat Oud-Beijerland;
 -  Zoomwijcklaan 79 Oud-Beijerland;
 -  Griendwerker 1 Oud-Beijerland;
 -  Julianastraat 48 Oud-Beijerland;
 -  Koninginneweg 40 Numansdorp;
 -  Doctor Bosserstraat ’s Gravendeel;
 -  Asterstraat 28 Zuid-Beijerland.

Bezwaarschrift indienen 
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, 

binnen een termijn van 6 weken, een schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van B&W van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 
2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Winkeltijdenverordening

Op maandag 8 maart heeft het college van B&W van 
gemeente Hoeksche Waard op grond van artikel 2, 
vijfde lid van de Winkeltijdenverordening gemeente 
Hoeksche Waard 2021 de volgende zondagen 
aangewezen: 23 mei, 20 juni, 18 juli, 22 augustus, 
19 september, 24 oktober, 21 november en 19 
december. Op deze zondagen mogen alle winkels in de 
voormalige gemeente Oud-Beijerland en de non-food 
winkels in voormalige gemeente Binnenmaas geopend 
zijn.

Bovengenoemd besluit is te raadplegen via de website 
www.gemeentehw.nl. Op  
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Nieuws uit de gemeenteraad

Besluitvormende 
raadsvergadering 
dinsdag 23 maart 
Wat besluit de gemeenteraad over de uitgangspunten 
van de Transitievisie Warmte? En over de TONK-
regeling om coronaeffecten te bestrijden?  Dit en 
meer staat dinsdagavond 23 maart op de agenda 
van de raad. De raadsvergadering is vanwege 
coronamaatregelen digitaal. U kunt de vergadering 
live online volgen. Welkom!

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. 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. In deze visie staat wat 
de gemeente kan bijdragen aan de landelijke 
klimaatdoelstellingen door aardgas als warmtebron 
te vervangen door een duurzamere warmtebron. 
Voordat er een visie kan worden vastgesteld heeft het 
college uitgangspunten voor deze visie opgesteld. Op 
dinsdag 23 maart neemt de raad een besluit over deze 
uitgangspunten.  

TONK-regeling
TONK staat voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten. Het is een landelijke regeling om de gevolgen 
van de coronamaatregelen te bestrijden. De uitvoering 
van deze regeling wordt per gemeente (lokaal) 
vastgesteld. De raad neemt dinsdag 23 maart hierover 
een besluit. 

Vergadering live online te 
volgen
U kunt de vergadering op dinsdag 23 maart live online 

volgen via https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-
uitzendingen-en-geluidsverslagen. De uitzending 
begint om 19.30 uur.

Agenda
De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst 
vindt u op https://www.gemeentehw.nl/Agendas-en-
vergaderstukken. Klik op datum 23 maart.

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

Bezoekadressen

Kijk op www.gemeentehw.nl

Postadres

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland

 14 0186  |  088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl

 www.gemeentehw.nl

 06 - 10 63 54 21

Klacht of melding over uw omgeving? 

Zo geeft u het door

•  Download de FIXI-app in de Google 

Play Store of de App store.

• Meld het via www.gemeentehw.nl.

• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.

Storingsdienst Openbare Verlichting 

Bel 076 - 581 06 58 of kijk op 

storing.moononline.nl.

Gemeentezaken? 

Maak een afspraak 

op www.gemeentehw.nl

Volg ons ook op

  gemeenteHW

  @gemeenteHW

  @gemeenteHW

Contactgegevens en openingstijden


