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

Bijwonen?

26 maart
2021

maart. Tijdens de werkzaamheden is de Korteweg
Oost afgesloten voor alle (fiets)verkeer. Er worden
omleidingsroutes ingesteld.

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.

Wegwerkzaamheden
Korteweg Oost in Klaaswaal
In opdracht van waterschap Hollandse Delta krijgt
de Korteweg Oost in Klaaswaal nieuw asfalt. De
werkzaamheden staan gepland voor maandag 29

Gemeentehuis en
servicepunten gesloten
Op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en maandag 5
april (Tweede Paasdag) zijn het gemeentehuis en
de servicepunten van gemeente Hoeksche Waard
gesloten. Ook telefonisch en digitaal zijn we op deze
feestdagen niet bereikbaar.

23 maart 2021

Coronaregels
Van 31 maart tot en met minstens 20 april 2021

Avondklok
22.00 - 4.30 uur

Draag een mondkapje
waar verplicht

Was je handen

Houd afstand

Is het druk?
Ga dan weg

Houd 1,5 meter afstand

Klachten? Blijf thuis
en laat je testen

Werk thuis
als dat kan

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Maatregelen tegen corona
blijven gelden
De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom
blijven we tot en met dinsdag 20 april in lockdown.
Door ons aan de basisregels te houden, worden
minder mensen besmet met het coronavirus. Zo is er
sneller weer meer mogelijk. Kijk voor meer informatie
op de website www.rijksoverheid.nl.

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.

Max. 1 gast per dag Ga max. 1 keer per
en houd afstand
dag op bezoek

Thuis

Buiten

Ontvang thuis maximaal 1 gast per dag en houd afstand van de gast Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Publieke
binnenruimtes

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Winkels voor
levensmiddelen

Winkels

Winkels voor levensmiddelen zijn open

Sportlocaties

Gemeentehuis is open

Apotheek
en drogist

Houd buiten
ook afstand

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Gemeentehuis

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar een publieke binnenruimte

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Bioscoop
Bioscoop is dicht

Vooraf bestellen
en afhalen

Bibliotheek is dicht

Winkelen op
afspraak

Pretparken, dierentuinen zijn dicht

Zwembad
en sauna

Museum en
bibliotheek
Museum is dicht

Pretpark en
dierentuin

Zwembad en sauna zijn dicht

Winkelen zonder
afspraak

Buiten op 1,5 meter Buiten t/m 26 jaar,
met max. 4 mensen afstand niet verplicht

Zwemles
t/m 12 jaar

Binnensport

Blijf zoveel
mogelijk thuis

Noodzakelijk gebruik
openbaar vervoer

Reis niet naar
het buitenland

Horeca

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis

Kinderopvang

Na 20.00 uur geen
verkoop alcohol

Apotheek en drogist zijn open Vooraf bestellen en afhalen mogelijk Winkelen op afspraak mogelijk Winkelen zonder afspraak niet mogelijk Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Contactberoepen, zoals:

Buiten op 1,5 meter afstand met maximaal 4 mensen Buiten tot en met 26 jaar, afstand niet verplicht. Zwemles toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar Binnensporten zijn verboden

Reis zo min
mogelijk

Evenementen
Evenementen zijn verboden

Kinderopvang voor
0 tot en met 4 jaar

Buitenschoolse
opvang

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open Buitenschoolse opvang gesloten

Onderwijs

Basisschool
Basisscholen open

Kapper
op afspraak
De kapper is open op afspraak

Afhalen en
bezorgen

Restaurant
en café

Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Restaurant en café zijn dicht

Middelbare school
en mbo deels open
Middelbare scholen en mbo deels open

Hoger
onderwijs
Hoger onderwijs op afstand

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
alleen samen krijgen we corona onder controle

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 - 57 72 22 of
0800 - 020 08 73.
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.

Gemeente gaat in gesprek
over circulaire economie
Gemeente Hoeksche Waard organiseert de komende
weken online ‘innovatietafels’ met inwoners, bedrijven
en belangenorganisaties. Op tafel ligt het onderwerp
circulaire economie. Met deze gesprekken wil de
gemeente de eigen plannen toetsen, verbeteren en
versnellen. Voor twee innovatietafels is de gemeente
nog op zoek naar inwoners die constructief mee willen
denken over de plannen.

2 innovatietafels
Op donderdag 1 april (van 19.30 tot 21.30 uur)
worden projecten besproken met als doel consumeren
zonder afval. Daarnaast is op dinsdag 6 april (van
13.00 tot 15.00 uur) de inbreng van inwoners aan de
innovatietafel ‘zwerfafval’ gewenst. Alle gesprekken
vinden online via Teams plaats.

Meedenken?
Geïnteresseerden die graag mee willen denken,
kunnen zich nog aanmelden voor 2 innovatietafels.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar
duurzaamheid@gemeentehw.nl. Gezien het beperkte
aantal plaatsen, kunnen geen garanties voor deelname
worden afgegeven.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.gemeentehw.nl.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

14-12-2020

Het bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw en het aanleggen
van een in- en uitrit Simon Stevinstraat /
Anthonie van Leeuwenhoekstraat in
Strijen.

17-03-2021

Het bouwen van een nieuwe woning Eerste Kruisweg Sectie G nr. 752 in
Oud-Beijerland. (Z/21/090223)

17-03-2021

Het bouwen van een bedrijfspand Sikkel Sectie H nr. 1126 in Heinenoord.
(Z/21/090200)

17-03-2021

Het vergroten van de woning
door aanbouw aan de achtergevel
- Nassaulaan 46 in Puttershoek.
(Z/21/090278)

17-03-2021

Melding brandveilig gebruik Graaf van Egmondstraat 79 in
Oud-Beijerland. (Z/21/090257)

18-03-2021

Het bouwen van een garage en berging
met overkapping - Oudendijk 2 in Piershil.
(Z/21/090313)

18-03-2021

Het plaatsen van een spiltrap aan het
balkon - Waalhavenstraat 36 in
Oud-Beijerland. (Z/21/090441)

18-03-2021

Het uitbreiden van de woning Zinkweg 150 in Oud-Beijerland.
(Z/21/090443)

Niet iedereen kan een
mondkapje dragen
In Nederland geldt in publieke binnenruimtes een
mondkapjesplicht. Bijvoorbeeld in winkels, het
openbaar vervoer of de bibliotheek. Dit geldt in
principe ook voor mensen met een beperking.
Sommige mensen hoeven geen mondkapje te dragen
op plekken waar dat verplicht is.
Denk hierbij aan:
• mensen met een (chronische) longaandoening;
• mensen met begeleiders die afhankelijk zijn nonverbale communicatie zoals liplezen;
• mensen die vanwege een beperking of ziekte fysiek
niet in staat zijn om een mondkapje te dragen.
Zij hebben soms te maken met onbegrip vanuit hun
omgeving, of worden hier op een vervelende manier
op aangesproken.
Het is goed om u te realiseren dat het niet dragen
van een mondkapje een medische reden kan hebben.
Mensen die tot deze groep horen, moeten wel kunnen
aantonen waarom ze geen mondkapje kunnen dragen.
Ook mogen ze in dat geval - als dat wel mogelijk is een faceshield dragen. Voor meer informatie kijkt u op
de website van Rijksoverheid.nl.

19-03-2021

Het bouwen van een woning Wintertaling 15 in Numansdorp.
(Z/21/090571)

21-03-2021

Het realiseren van een doorgang van het
woonhuis naar de garage - Mastland 29 A
in Westmaas. (Z/21/090623)

Attentie!
De brandweer zoekt jou
De brandweer in ZuidHolland Zuid zoekt nieuwe
brandweervrijwilligers (m/v),
ook in de Hoeksche Waard.
Daarom is deze week voor 8
brandweerposten, waaronder
die van Strijen, Heinenoord
en Mijnsheerenland, een
wervingscampagne gestart. Nieuw aan deze campagne
is de lokale inkleuring en het uniforme selectietraject.

Meer informatie op
www.gabijdebrandweer.nl

21-03-2021

Sportlaan 28 in Oud-Beijerland.
(Z/21/090618)
21-03-2021

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 vergroten van de woning Stavangerstraat 13 in Goudswaard.
(Z/21/090620)

21-03-2021

Het vervangen van het dak Laan van Heemstede 34 in Puttershoek.
(Z/21/090634)

22-03-2021

Het dicht potdekselen van een gebouw
- Arent van Lierstraat 12 in Puttershoek.
(Z/21/090830)

22-03-2021

Wil je meer weten over het brandweervak en de
campagne? Kijk op www.gabijdebrandweer.nl. Hier
vind je ook het aanmeldformulier.

Bekendmakingen

Het uitbreiden van de woning -

Het realiseren van een fietsbrug
en omliggende infrastructuur Anton Mauvestraat (sectie C perceel 5438)
in Oud-Beijerland. (Z/21/090834)

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

17-03-2021

Het bouwen van een vrijstaande woning
- Munnikenweg 10a in Westmaas.
(Z/20/080153)

Vervolg

V E R V O L G

17-03-2021

Het bouwen van een vrijstaande

Beslistermijn verlengen

woning - Schouteneinde 58d (kavel 1) in
Puttershoek. (Z/20/079380)
17-03-2021

Het tijdelijk gebruik voor wonen van
het bijgebouw - Munnikenweg 10a in

Datum

Zakelijke inhoud

verlenging
19-03-2021

Westmaas. (Z/20/076768)

Het bouwen van een dakopbouw Sluisendijk 17a in Heinenoord. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd

17-03-2021

Het bouwen van een twee-onder-een-kap

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

woning - Schouteneinde 58a en 58b (kavel

nieuwe beslisdatum wordt daardoor

3 en 4) in Puttershoek. (Z/20/079382)
18-03-2021

Het bouwen van een dakopbouw (c.q.

zondag 2 mei. (Z/20/079951)
23-03-2021

dichtmaken van het balkon) - Wielsingel 7

Sportlaan 76 in Oud-Beijerland. De

in Oud-Beijerland. (Z/21/082885)
18-03-2021

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

Het plaatsen van een aanbouw - Klipper

Zuid-Beijerland. (Z/21/088101)
18-03-2021

Zakelijke inhoud

18-03-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Rozenlaan 40
in Numansdorp. (Z/21/090385)

20-03-2021

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen

Het bouwen van een carport en het
legaliseren van een uitweg - Vliet 45 in

Ontvangen d.d.

woensdag 5 mei. (Z/21/083894)

Het aanleggen van een inrit en
parkeervakken - Thomas Edisonstraat 6 in

Ingekomen sloopmeldingen

nieuwe beslisdatum wordt daardoor

100 in Oud-Beijerland. (Z/21/087360)
18-03-2021

Het plaatsen van een dakopbouw -

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.

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

19-03-2021

Vergunning voor een huis-aan-huisverkoop

asbesthoudende materialen - Leliestraat 6
in ‘s-Gravendeel. (Z/21/090704)
23-03-2021

Het gewijzigd bouwen van een

van geraniums ten behoeve van T.A.V.E.N.U

woongebouw bouwdeel b -

Muziekvereniging Schenkeldijk op dinsdag

Molenaar 4-116 (even) in

20 april en woensdag 21 april in de dorpen

Oud-Beijerland, (de Open Waard

Strijen en ‘s-Gravendeel.

Sectie H nr. 2051,2052,2053 en 2054).
(Z/20/080157)

22-03-2021

Collectevergunning voor Stichting
Kinderboerderij Piershil in de periode van

19-03-2021

Het verwijderen van leidingen en put -

maandag 25 oktober tot en met zaterdag

Sectie D Perceelnummer 1562, 1588, 1591

30 oktober in het dorp Piershil.

in Numansdorp. (Z/20/080113)
22-03-2021
19-03-2021

3 tot en met 43 oneven, Kievitstraat 1,

van zondag 25 april tot en met zaterdag

- Zinkweg 46 in Oud-Beijerland.

1 mei in het dorp Klaaswaal.

(Z/21/083827)
19-03-2021

Vergunning voor een huis-aan-huisverkoop

Het verhogen van de nok op

van ansichtkaarten ten behoeve van

3 aaneengesloten woningen -

stichting Sterretje van dinsdag 23 maart

Prins Bernhardstraat 23, 25 en 27 in

tot en met dinsdag 30 maart in de dorpen

Piershil. (Z/20/073791)

Mijnsheerenland, Maasdam, Piershil,
Goudswaard, Middelsluis, Numansdorp,

22-03-2021

22-03-2021

Het verwijderen van oude pannendak en

Puttershoek, Strijen, ‘s-Gravendeel,

het voorzien van een rieten kap - Zinkweg

Westmaas, Blaaksedijk en Zuid-

286 in Oud-Beijerland. (Z/21/084773)

Beijerland.

Het plaatsen van een beschoeiing
- Wintertaling 18 in Numansdorp.

Het plaatsen van een dakopbouw
- Sportlaan 76 in Oud-Beijerland.
(Z/21/083894)

23-03-2021

Het tijdelijk plaatsen van een stacaravan

23-03-2021

Het plaatsen van een dakkapel Lepelaar 29 in Oud-Beijerland.
(Z/21/088468)

24-03-2021

Het verplanten van 3 bomen en het
kappen van 5 bomen - Rietakker (nabij)
sectie E Perceelnummer 1863 langs
de parkeerplaatsen in Goudswaard.
(Z/21/085452)

Strijen. (Z/21/090911)

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

28-03 t/m

Stichting ZOA in alle dorpen van de

03-04-2021

gemeente Hoeksche Waard.

Anterieure overeenkomst
uitbreiding ’s-Gravendeel
West fase 1

Besluiten
Bezwaar maken

Ter inzake

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

De zakelijke beschrijving van de anterieure
overeenkomst ligt voor iedereen ter inzage. Wilt u de
zakelijke beschrijving in het gemeentehuis of op een
servicepunt inzien? Neem dan contact op met Arianne
Rotscheid via telefoonnummer 12 0186 of via e-mail
arianne.rotscheid@gemeentehw.nl.

Wet op de Kansspelen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

22-03-2021

Loterijvergunning voor vrijdag
24 september t.b.v. stichting Geven om
jong Leven in Mijnsheerenland.

Ambachtsheerenlaan 1b in Numansdorp.
(Z/21/083644)

Leeuwerikstraat 2 tot en met 14 en 20 in

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat een anterieure overeenkomst
is gesloten voor het ontwikkelen van het nieuw te
bouwen woongebied ‘s-Gravendeel West fase 1. Deze
nieuwbouwwijk ligt ten westen van de bestaande
bebouwing van ‘s-Gravendeel en ten zuiden van
de Molendijk. De uitbreiding van fase 1 betreft de
bouw van 179 woningen. Deze overeenkomst gaat
over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24
van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12
Besluit ruimtelijke ordening. De overeenkomst is met
initiatiefnemers gesloten om te garanderen dat de
kosten die samenhangen met de ontwikkeling door
initiatiefnemers gedragen worden.

(Z/21/087161)
23-03-2021

11 en 17, Ooievaarstraat 2 tot en met 50,

Collectevergunning voor KiKa in periode

Het verbouwen van de woning

23-03-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Fazantenpad

Maasdam. (Z/21/083554)
19-03-2021

Het verwijderen en afvoeren van

Meer informatie
Heeft u algemene vragen over het project? Neem dan
contact op met Henk Groeneveld via telefoonnummer
14 0186 of via e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl.

Het is niet mogelijk om tegen deze overeenkomst
zienswijzen, bezwaar of beroep in te dienen.
Voor de uitbreiding van ‘s-Gravendeel West fase
1 wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
Naar verwachting is dit bestemmingsplan medio
2021 klaar. Dan informeren wij u via de rubriek
gemeentenieuws in het Kompas over de procedure en
de exacte termijnen van de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan.

Besluiten
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats,
naast het woongebouw, aan te leggen aan het
Burgemeester Kolbacherf in Goudswaard.

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.

Wet Milieubeheer

Wet Milieubeheer

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid maakt, ingevolge de Wet milieubeheer, hoofdstuk
10 afvalstoffen, artikel 10.52, het volgende bekend.
In de afgelopen periode is een kennisgeving van het
daarbij aangegeven besluit ingediend op:

Dinsdag 9 maart is een melding ontvangen in het
kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het
gaat over het bouwen van een bedrijf, gelegen aan de
Papeweg 1d in Oud-Beijerland. Het bedrijf houdt zich
voornamelijk bezig met sorteren, opslaan en plegen
van klein onderhoud aan bekistingsmaterieel welke
wordt ingezet bij bouwprojecten elders in het land.
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer
Z-21-387586.

• Dinsdag 23 maart door Van der Heijden Nistelrode
B.V. ingevolge artikel 4.1 van het “Besluit mobiel
bouw- en sloopafval” voor het plaatsen van een
mobiele puinbreker aan de Weverseinde 343 in
Puttershoek.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode
van dinsdag 13 april tot en met maandag 12 juli,
gedurende maximaal 30 werkdagen (in meerdere
fases) van 07.00 uur tot 19.00 uur. Indien daaraan
behoefte bestaat kunnen telefonisch inlichtingen
worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid telefoonnummer 078 – 77 08 585.
De directeur vestigt er de aandacht op dat deze
kennisgeving uitsluitend een informatief karakter heeft.

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.
Dordrecht,
B&W van gemeente Hoeksche Waard,
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid.

Dordrecht,
B&W van gemeente Hoeksche Waard,
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid.

Nieuws uit de gemeenteraad
Wilt u (in)spreken?
De raad luistert
Op dinsdagavond 30 maart 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 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 onder meer inspreken over
2 bestemmingsplannen en de eenmalige vermindering
van rioolheffing. Er zijn ook presentaties over het
beheer van het gemeentelijk vastgoed en over het
rapport van de rekenkamer over de dienstverlening
van de gemeente.

Eenmalige vermindering rioolheffing
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met
een eenmalige vermindering van de rioolheffing.
Dat betekent een teruggave van € 50,- voor
eenpersoonshuishoudens en € 100,- voor meer
persoonshuishoudens. De ‘spaarpot’ die de gemeente
heeft opgebouwd voor riolering kan worden verlaagd.
Vandaar deze eenmalige teruggave.

Beeldvormende bijeenkomst
‘Sociaal Domein /
Duurzaamheid en Economie’
In deze bijeenkomst kunt u inspreken over de
verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs,
uitgangspunten Schulddienstverlening 2021-2024 en
de keuzenota Visie vrijetijdseconomie.

Visie op vrijetijdseconomie Hoeksche
Waard

Met de keuzenota kan de raad de kaders en koers voor
de verdere uitwerking van de visie Vrijetijdseconomie
Hoeksche Waard aangeven. Een filmpje over dit
onderwerp is op de volgende link te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=bJ7kThijBxo.
De link naar dit filmpje is ook terug te vinden bij de
stukken voor deze bijeenkomst op de gemeentelijke
website.

3 manieren kunt u dinsdag 30 maart uw stem laten
horen:
• U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij
uw mail uiterlijk dinsdag 30 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 tablet,
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 29
maart 12.00 uur contact opnemen met de griffie via
griffie@gemeentehw.nl;
• Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken? Dan
kunt u dinsdag 30 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 30 maart 12.00 uur
aan ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of
via 088 - 647 18 74.

Bijeenkomsten online volgen

Social media

U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag
30 maart live online volgen via
www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-uitzendingen-engeluidsverslagen . De uitzendingen beginnen om 19.30
uur.

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.

Vrijetijdseconomie (ook wel gastvrijheidseconomie
genoemd) versterkt de economische positie van de
Hoeksche Waard en draagt bij aan het behoud van
natuur, landschap en erfgoed. Om de juiste keuzes
te maken is een visie op vrijetijdseconomie nodig. In
februari van dit jaar heeft de raad al informatie van
het college ontvangen over de huidige situatie van
gemeente Hoeksche Waard als toeristisch-recreatieve
bestemming, wet- en regelgeving en trends en
ontwikkelingen.

De gehele agenda en de stukken voor deze
bijeenkomsten vindt u op
www.gemeentehw.nl/agendas-en-vergaderstukken.
Klik op datum 30 maart, daar vindt u de 2
bijeenkomsten.

Volg ons op
gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW

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 e-mail griffie@gemeentehw.nl of
via telefoonnummer 088 - 647 18 74. Op de volgende

@GemeenteraadHW

Contactgegevens en openingstijden
Bezoekadressen
Kijk op www.gemeentehw.nl
Postadres
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
14 0186 | 088 - 647 36 47
info@gemeentehw.nl
www.gemeentehw.nl
06 - 10 63 54 21

Klacht of melding over uw omgeving?
Zo geeft u het door
• Download de FIXI-app in de Google
Play Store of de App store.
• Meld het via www.gemeentehw.nl.
• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.
Storingsdienst Openbare Verlichting
Bel 076 - 581 06 58 of kijk op
storing.moononline.nl.

Gemeentezaken?
Maak een afspraak
op www.gemeentehw.nl
Volg ons ook op
 gemeenteHW
 @gemeenteHW
@gemeenteHW

