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

er niet, dan geven wij gehoor – voor zover bekend aan de laatste wens van de overledene in de keuze
voor een begrafenis of crematie. Daarnaast zorgen
we ervoor dat er, als duidelijk is dat de overledene dat
wilde of als er geen nabestaanden zijn, een geestelijke
of lokale dichter aanwezig is.
Eventuele nabestaanden mogen aanwezig zijn bij
de begrafenis. De kosten voor de uitvaart worden
betaald uit de nalatenschap. Of als iemand een
uitvaartverzekering had afgesloten, door de
verzekering. Als dat niet mogelijk of toereikend is,
wordt eerst gekeken of de kosten in rekening gebracht
kunnen worden bij eventuele nabestaanden. Is dat
niet het geval, dan worden de kosten betaald door de
gemeente.

Servicepunten gesloten op
Goede Vrijdag en Tweede
Paasdag
Op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en maandag 5 april
(Tweede Paasdag) zijn de servicepunten van gemeente
Hoeksche Waard gesloten. Vanaf dinsdag 6 april
zijn wij weer telefonisch bereikbaar en kunt u op
afspraak op locatie bij ons terecht. Kijk voor actuele
openingstijden op onze pagina Servicepunten op
www.gemeentehw.nl.

Informatieavond nieuw
zwembad in Numansdorp
Afsluiting Raadhuislaan en
aansluiting Molenweg
Wegens wegwerkzaamheden aan de Raadhuislaan in
Mijnsheerenland, moet het verkeer volgende week
rekening houden met onderstaande.
Dinsdag 6 en woensdag 7 april wordt een halve rijbaan
afgezet. Het verkeer wordt ter plaatse begeleid
door verkeersregelaars en is doorgang voor bus en
hulpdiensten mogelijk. Donderdag 8 en vrijdag 9
april wordt de gehele rijbaan afgesloten. Er geldt dan
een omleiding via de provinciale wegen, omdat de
aansluiting met de Molenweg ook is afgesloten.
Na bovenvermelde afsluitingen gaat van maandag 12
april tot en met vrijdag 16 april opnieuw een halve
rijbaan dicht, om de werkzaamheden af te ronden.

Richtlijnen vastgesteld voor
gemeentelijke uitvaarten
Als iemand komt te overlijden, wordt een uitvaart
meestal geregeld door nabestaanden.
Maar het komt ook voor dat
nabestaanden de begrafenis of
crematie niet kunnen of willen
regelen. En heel soms heeft iemand
geen familie. In die gevallen regelt
de gemeente de uitvaart. Gemeente
Hoeksche Waard heeft nu richtlijnen vastgesteld hoe
dit wordt geregeld.
De richtlijnen zijn vooral praktisch van aard: wanneer
en wat regelen we precies? We zoeken altijd naar
nabestaanden die de uitvaart willen regelen. Zijn die

Vorig jaar oktober besloot de gemeenteraad een
nieuw zwembad te ontwikkelen op het sportterrein
aan de Meestooflaan in Numansdorp.
• Plan 1: een zwembad met één groot bassin en een
peuterbad. Dit plan komt overeen met het besluit
van de voormalige gemeente Cromstrijen;
• Plan 2: een zwembad met 3 bassins: een
wedstrijdbassin, instructiebassin en peuterbad.
Deze variant heeft de voorkeur van het college van
BenW.
De plannen zijn de afgelopen 5 maanden besproken
met de sportclubs en direct omwonenden. Onlangs
spraken de sportclubs en de meest betrokken
portefeuillehouders hun enthousiasme uit voor de
plannen. Het gaat hierbij om de indeling van het
terrein.

2 april
2021

Meer informatie
Meer informatie en relevante stukken vindt u op
www.gemeentehw.nl/zwembadnumansdorp.
Heeft u vragen over het project? Neem dan contact
op met Henk Jan van den Berg via telefoonnummer
14 0186 of via e-mail
henkjan.vandenberg@gemeentehw.nl.

Gemeente lanceert
Ondernemersfonds
Gemeente Hoeksche Waard
lanceerde donderdag 1 april
het Ondernemersfonds.
Hiermee steunt de
gemeente initiatieven
van een ondernemersof eigenarencollectief die bijdragen aan de
samenwerking tussen lokale ondernemers of het
versterken van het economisch vestigingsklimaat. De
maximale subsidie per aanvraag loopt op tot € 5.000,-.

Energie van de ondernemers
Vanaf donderdag 1 april kan een collectief van
ondernemers of eigenaren een beroep doen op het
Ondernemersfonds. Gemeente Hoeksche Waard
heeft een bedrag van € 25.000,- per jaar gereserveerd
waarmee zij lokale initiatieven financieel ondersteunen.
Voorwaarde is dat het initiatief bijdraagt aan het
versterken van de samenwerking tussen Hoeksche
Waardse ondernemers. Ook voor activiteiten die helpen
om het economisch vestigingsklimaat te versterken,
kunnen zij een beroep doen op het Ondernemersfonds.

Aanvragen via het Ondernemersloket
Voor de toekenning van de subsidie geldt een aantal
voorwaarden. Zo bedraagt de incidentele subsidie
maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een
maximum van € 5.000,- en kan een aanvrager niet
meer dan twee aanvragen per jaar indienen. Alle
voorwaarden en het digitale aanvraagformulier zijn te
vinden op het Ondernemersloket op de website van
gemeente Hoeksche Waard.

Vaccinatielocatie
Oud-Beijerland open

Digitale inspraakavond
Maandag 12 april houdt de gemeente een
digitale inspraakavond voor omwonenden en
geïnteresseerden. Tijdens deze avond geven wij
een toelichting op de plannen, het verkeerskundig
onderzoek en het vervolgproces. Ook ontvangen wij
graag uw input zodat wij daar rekening mee kunnen
houden. Hoe kijkt u tegen de plannen aan? Wat vindt
u goed en wat niet? De avond begint om 19.00 uur en
duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Aanmelden
Om de informatieavond bij te wonen moet u zich
uiterlijk op vrijdag 9 april voor 12.00 uur aanmelden.
Hiervoor gaat u naar www.gemeentehw.nl/
zwembadnumansdorp. Daar kiest u voor ‘Aanmelden
informatieavond’. U krijgt uiterlijk maandag 12 april
16.00 uur per e-mail een link toegestuurd om de
informatieavond bij te wonen.

Onder toeziend oog van burgemeester Bram van
Hemmen en wethouder Joanne Blaak - van de
Lagemaat kreeg de heer Giesen zijn eerste vaccinatie.
Maandag 29 maart startte de GGD Zuid-Holland
Zuid met het zetten van de eerste vaccinaties in De
Boogerd in Oud-Beijerland. De locatie is dagelijks open
van 08.00 tot 20.00 uur en hier kunnen 4 zogenaamde
‘prikstraten’ in gebruik worden genomen.

Kom werken bij gemeente Hoeksche Waard!
Wil jij werken in een unieke streek waarbij jij het
verschil kan maken voor 88.000 inwoners? Dan is
gemeente Hoeksche Waard op zoek naar jou!
Durf jij vanuit verschillende richtingen te kijken en
wil je met jouw vakmanschap persoonlijke impact
hebben op de ontwikkeling van de Hoeksche Waard?

Financieel adviseur (fysiek domein)
32-36 uur

Word jij
mijn nieuwe
collega?

Operationeel leidinggevende buitendienst grijs
36 uur

Specialist groenbeheer
36 uur

Scan de QR- code of ga naar
www.werkenbijdehw.nl. Hier lees
je meer over werken bij gemeente
Hoeksche Waard en bekijk je al
onze openstaande vacatures!

Specialist publiekszaken
20 uur

Organisatieadviseur
36 uur

Senior adviseur wonen
36 uur

Planeconoom
36 uur

Afspraak maken
Iedereen die in aanmerking komt voor vaccinatie
krijgt een brief thuis gestuurd met daarin een
telefoonnummer en verwijzing naar een website om
een afspraak te maken. U kunt alleen een afspraak
maken als u hiervoor een brief ontvangen heeft.

Vragen
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met
het landelijk callcenter op 0800 – 1351. Voor specifieke
vragen aan de GGD Zuid-Holland Zuid kunt u bellen
met 078 – 770 85 80. Beide nummers zijn 7 dagen per
week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

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

Oproep aan mantelzorgers
in de Hoeksche Waard
Mantelzorger worden, overkomt u. Door
omstandigheden geeft u gedurende een langere
periode dagelijks zorg en ondersteuning aan een
naaste; een partner, kind of familielid. U bent van
grote betekenis voor uw naaste en doet dat met
liefde. Gemeente Hoeksche Waard wil mantelzorgers
de steun geven, die zij verdienen en aangeven nodig te
hebben. Daarom wordt de Mantelzorgagenda 20212024 gemaakt, waarin mantelzorgers centraal staan en
de belangrijke thema’s van mantelzorgondersteuning
benoemd worden.

Mantelzorgagenda
In de mantelzorgagenda staat op welke manier
de gemeente de komende jaren mantelzorgers

ondersteunt en waardeert. In de periode van maandag
19 tot vrijdag 30 april organiseren wij meerdere
online bijeenkomsten via Microsoft Teams. Tijdens die
bijeenkomsten praten we met verschillende groepen
inwoners/organisaties.

• Het oud papier moet uiterlijk 08.00 uur op de
aanbiedplaats staan;
• Het oud papier dient schoon en droog te zijn en
mag geen vervuiling bevatten, zoals pizzadozen,
plastic, piepschuim, glas of hout.

Wilt u meepraten?
Meld u dan aan voor deelname aan 1 van de
bijeenkomsten. U kunt daarvoor contact opnemen
met Karin van der Schee, adviseur Gezondheid en
Informele Zorg. U kunt haar bellen (088-647 19 71)
of mailen (karin.vanderschee@gemeentehw.nl).
Samen kijkt u dan naar het geschikte moment om
aan te sluiten tijdens een bijeenkomst. Heeft u geen
computer en wilt u ons informatie geven voor de
mantelzorgagenda? Geen probleem. Dan maken wij
een telefonische afspraak met u. Ook hiervoor kunt u
zich aanmelden bij Karin van der Schee.

Inzameling oud papier in
Klaaswaal en ’s-Gravendeel
In verband met de aanscherping
van de coronamaatregelen heeft
een aantal verenigingen besloten
tijdelijk geen oud papier op te
halen. De RAD neemt de huis-aanhuis inzameling van het oud papier
over tot de verenigingen het zelf
weer willen ophalen.
Dit geldt voor de volgende verenigingen op
ondergenoemde data:
• Prinses Juliana Klaaswaal op zaterdag 10 april;
• Showkorps Juliana ’s-Gravendeel op zaterdag 10
april;
• Muziekvereniging NLS ‘s-Gravendeel op zaterdag 10
april.

Inzameling en avondklok
Knipscheer Strijen haalt elke tweede dinsdag en
tweede woensdag van de maand, in de avonden het
oud papier op. Nu de overheid een avondklok heeft
ingevoerd, starten de vrijwilligers vanaf 17.30 uur met
de inzameling.

Bekendmakingen
Awb Bekendmakingen
Alle stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in
Oud-Beijerland. Voor meer informatie kunt u, tenzij
anders vermeld, contact opnemen met gemeente
Hoeksche Waard via telefoonnummer 14 0186. Meer
informatie vindt u op www.gemeentehw.nl en op
www.overuwbuurt.overheid.nl.
Via deze laatstgenoemde website kunt u zich
ook abonneren op de digitale verzending van de
bekendmakingen en besluiten uit een zelf aangegeven
gebied. U kunt via de website ook de ‘Over uw buurt’
app downloaden.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

24-03-2021

Het bouwen van bedrijfsunits met
kantoren - Sectie H nr.1180 veld D in
Heinenoord. (Z/21/091175)

24-03-2021

Het kappen van een boom - Schuringsedijk
136 in Numansdorp. (Z/21/091076)

24-03-2021

Het plaatsen van een overkapping Kievitstraat 11 in Piershil. (Z/21/091203)

25-03-2021

Het bouwen van een woning - Kornet 1 in
Numansdorp. (Z/21/091291)

Aanbiedregels
De RAD hanteert de volgende aanbiedregels:
• Het oud papier moet op de aanbiedplaats van de
huishoudelijke containers voor GFT- en restafval
worden aangeboden;
• Het oud papier moet samengebundeld en verpakt
in dozen worden aangeboden;

Vervolg

V E R V O L G

25-03-2021

26-03-2021

27-03-2021

29-03-2021

29-03-2021

29-03-2021

29-03-2021

Het tijdelijk plaatsen van een

25-03-2021

tuin - Stougjesdijk 43 in Westmaas.

Numansdorp. (Z/21/091235)

(Z/21/089983)

Het plaatsen van reclame op het

26-03-2021

30-03-2021

woning - Schouteneinde 58C (kavel 2) in

6b in Oud-Beijerland. (Z/21/091479)

Puttershoek. (Z/20/079381)

Het plaatsen van een damwand -

26-03-2021

3 - Kuifeend 1 tot en met 14 in Piershil.

(Z/21/091487)

(Z/20/079561)

Het aanbrengen van een schuilafdak -

26-03-2021

Donkervoortlaan 18 in Oud-Beijerland.

(Z/21/091520)

(Z/21/084722)

Het aanleggen van een uitrit aan de

26-03-2021

hagelnetconstructie - Middelweg 56 in

Numansdorp. (Z/21/091534)

Numansdorp. (Z/21/084144)

Het plaatsen van een dakopbouw

26-03-2021

Raadhuislaan 8 in Mijnsheerenland.

(Z/21/091669)

(Z/21/084913)

Het plaatsen van een tunnelkas - Spuiweg 3

Het vergroten van de woning

26-03-2021

Heemlaan 35 in Piershil. (Z/21/089730)
26-03-2021

hal - Acaciastraat 40 in Oud-Beijerland.
(Z/21/088351)

Het bouwen van een uitbouw -

26-03-2021

Het aanleggen van een in- en uitrit -

Boisotstraat 15 in Oud-Beijerland.

Raadhuislaan 8a in Mijnsheerenland.

(Z/21/091759)

(Z/21/084931)

van een in- en uitrit Simon Stevinstraat

26-03-2021

Strijen. (Z/21/087693)
29-03-2021

(Z/21/085323)
29-03-2021

(Z/21/087220)
29-03-2021

(Z/21/083777)
29-03-2021

Heinenoord. (Z/21/085157)

sectie E Perceelnummer 1863 langs
30-03-2021

Het bouwen van een vrijstaande woning
- Sproeipad 3 in Nieuw-Beijerland.
(Z/21/084513)

30-03-2021

Westmaas. (Z/20/079757)

Zuid-Beijerland. (Z/21/083260)

30-03-2021

30-03-2021

Binnen 6 weken na de dag waarop de
ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, kan
eenieder daarover zienswijzen inbrengen. Schriftelijke
zienswijzen dienen te worden gezonden aan 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 kunt u contact opnemen met de
behandelend ambtenaar, de heer J. Remmerswaal,
via 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.

Het bouwen van een dakopbouw

Het wijzigen van een kantoorpand naar

Het bouwen van 6 rijwoningen en
en met 11 (oneven), Burgemeester Van
Walsemstraat 9 tot en met 15 (oneven),
(Raadhuispark fase 6) in Mijnsheerenland.
(Z/20/080272)

30-03-2021

Besluiten
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.

4 twee-kappers - Pleun Trooststraat 1 tot

in Oud-Beijerland. (Z/21/085177)

(Z/21/088657)

Zienswijze en ontwerpbeschikking

Bezwaar maken

in Oud-Beijerland. (Z/20/081249)

overkapping met dakterras - Havendam 27

Griendweg 20 in Nieuw-Beijerland.

De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde
stukken liggen van maandag 5 april tot en met dinsdag
18 mei ter inzage. Wilt u de ontwerpbeschikking
op een servicepunt inzien? Maak dan een afspraak
met een medewerker van het team Omgeving via
telefoonnummer 14 0186.

Nieuw-Beijerland. (Z/21/087371)

18 huurappartementen - De Vriesstraat 4

Het legaliseren en aanpassen van een

Het aanbouwen van een bijkeuken -

Ter inzage

van Oldenbarneveldstraat 21 in

(Z/20/079951)

Het bouwen van een woning Ambachtsheerenlaan 20 in

Het aanleggen van een in- en uitrit -

- Sluisendijk 17a in Heinenoord.

Het bouwen van 10 woningen in een
appartementengebouw - Nieuwstraat 3 in

Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens
zijn een omgevingsvergunning aan Autoholding
Numansdorp B.V. (Autobedrijf Jer. De Fonkert B.V.) te
verlenen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning
is ontvangen op 28 april 2020 voor een LPG
tankstation en een tankstation voor het afleveren
benzineachtige en dieselachtige brandstoffen aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer en een
werkplaats voor onderhoud aan auto’s. Buiten
de openingstijden worden benzineachtige en
dieselachtige brandstoffen aan motorvoertuigen
voor het wegverkeer onbemand afgeleverd. Het
betreft de inrichting gelegen aan de Burgemeester de
Zeeuwstraat 130 in Numansdorp.

aangekapte dakkapellen - Julianastraat 4 in

kappen van 5 bomen - Rietakker (nabij)

(Z/21/085452)

Het renoveren van de kapconstructie
en het vervangen en vergroten van de

Het verplanten van 3 bomen en het

de parkeerplaatsen in Goudswaard.

Het bouwen van een opbouw West-Voorstraat 10 in Oud-Beijerland.

met 19 (oneven) (Sectie C 1975) in Piershil.

Kennisgeving
ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Het kappen van 3 bomen - nabij Vincent
van Goghplein in Oud-Beijerland.

9, gewijzigde aanvraag) - Smient 1 tot en
(Z/20/081286)

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

Strijen. (Z20/079592)
Het bouwen van 10 huurwoningen (i.p.v.

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning - Weelsedijk 55 in

/ Anthonie van Leeuwenhoekstraat in

25-03-2021

Het aanbouwen aan de voorkant van de

(Z/21/091704)

bedrijfsverzamelgebouw en het aanleggen

25-03-2021

Het plaatsen van een blokhut -

- Munnikendijk 1 in Westmaas.

Het bouwen van een

24-03-2021

Het aanleggen van een in- en uitrit -

- Wielsingel 42 in Oud-Beijerland.

09-03-2021

24-03-2021

Het tijdelijk (10 jaar) bouwen van een

Leeuwerikstraat - Torenstraat 56 in

Zakelijke inhoud

24-03-2021

Het plaatsen van 3 vlaggenmasten -

Laan van Heemstede 60a in Puttershoek.

Besluit d.d.

24-03-2021

Het bouwen van 14 appartementen fase

Langeweg 2a in Nieuw-Beijerland.

Verleende
omgevingsvergunningen

24-03-2021

Het bouwen van een vrijstaande

bedrijfspand - Laurens Janszn Costerstraat

in Piershil. (Z/21/091679)
29-03-2021

Het plaatsen van zonnepanelen in de

wooncontainer - Oost Middelweg 1 in

Het plaatsen van een dakopbouw Esdoornstraat 24 in Oud-Beijerland.
(Z/21/085854)

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

24-03-2021

Het slopen van een woonhuis - Molendijk 2
in Piershil. (Z/21/091123)

25-03-2021

Het slopen van de aanbouw - Hoflaan 58 in
Klaaswaal. (Z/21/091267)

25-03-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Groene
Kruisweg 18 in Numansdorp.
(Z/21/091257)

30-03-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Paulus
Pottersingel 45 in Oud-Beijerland.
(Z/21/091753)

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

04-04 tot en

Fonds gehandicaptensport in alle dorpen

met 10-04-21

van gemeente Hoeksche Waard.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Uitbreiding bedrijventerrein
Klaaswaal’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Uitbreiding bedrijventerrein Klaaswaal’ met
bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Met dit bestemmingsplan wordt het uitbreiden van
het bedrijventerrein in Klaaswaal met 0,8 hectare
mogelijk gemaakt. Hierdoor krijgen 2 lokale bedrijven
de mogelijkheid uit te breiden.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen kunt u
met ingang van zaterdag 3 april tot en met vrijdag 14
mei bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
(onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPIndustrieKLW21-ON01).

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

Vragen?
Wilt u het bestemmingsplan liever op een servicepunt
inzien of heeft u vragen? Neem dan contact op
met Sabine Voskamp van team Omgeving via
telefoonnummer 14 0186.

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

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plan voorziet in een ontwikkeling van 5 vrijstaande
woningen aan de Hofstraat in Westmaas. Voor deze

ontwikkeling wordt de op de locatie aanwezige
bedrijfsbebouwing van een transportbedrijf en een
camping gesloopt.

Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit milieubeheer
Nabij het plangebied ligt de jachthaven De Rietgors.
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat De Rietgors
ter plaatse van 1 nieuw te bouwen woning in de
nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur niet kan voldoen
aan de standaard grenswaarde voor het maximale
geluidsniveau uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.
In verband met de ontwikkeling op de percelen aan
de Hofstraat heeft het college het voornemen om op
grond van artikel 2.20 Activiteitenbesluit milieubeheer
aan De Rietgors maatwerkvoorschriften op te leggen.
Binnen de kaders van de Handreiking industrielawaai
en vergunningverlening wil het college met het
vastleggen van een maximaal geluidsniveau maatwerk
opleggen om De Rietgors niet te beperken in haar
bedrijfsvoering en tegelijkertijd door het vastleggen
van de geluidswaarde een goed woon- en leefklimaat
voor de nieuw te bouwen woningen waarborgen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hofstraat Westmaas’,
het ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit milieubeheer en alle bijlagen
liggen met ingang van zaterdag 3 april tot en met
vrijdag 14 mei ter inzage. U kunt de stukken bekijken
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de
IMRO-code: NL.IMRO.1963.BPHofWMS21-ON01). Wilt
u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan
een afspraak met Arianne Rotscheid van het team
Omgeving via telefoonnummer 14 0186.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk)
indienen tijdens de periode dat de stukken ter
inzage liggen. Het indienen van een zienswijze
per e-mail is niet mogelijk. Uw zienswijze tegen
het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan:
Gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard,
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Hofstraat Westmaas’.
Uw zienswijze tegen het ontwerpbesluit
maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
milieubeheer kunt u richten aan: Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit
maatwerkvoorschriften ‘Hofstraat Westmaas’.

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

Vastgesteld
bestemmingsplan
‘Burgemeester de
Zeeuwstraat (ong.
tegenover 68) Numansdorp’
ter inzage
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde
op dinsdag 23 maart het bestemmingsplan
‘Burgemeester de Zeeuwstraat (ong. tegenover 68)
Numansdorp’ gewijzigd vast.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Op het perceel Burgemeester de Zeeuwstraat
ongenummerd tegenover 68 in Numansdorp wordt
een bouwvlak toegevoegd, zodat 1 woning gebouwd
kan worden. Hiervoor is een bestemmingsplan
opgesteld.

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter
inzage
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 24 oktober
tot en met 4 december 2020 ter inzage gelegen.
Tijdens deze periode konden zienswijzen worden

ingediend. Er zijn zienswijzen ingediend. De
zienswijzen gaven aanleiding om het bestemmingsplan
aan te passen. De planregels zijn aangepast. De
richtlijnen voor de bouw van een nieuwe woning,
zoals volgt uit de stedenbouwkundige onderbouwing’
(Wissing, 28 september 2020), worden met de
aanpassing van de planregels juridisch geborgd. De
aanpassingen zijn als volgt:
• In artikel 4.2.1 sub d is opgenomen dat de woning,
inclusief bijgebouwen en aan- en uitgebouwen,
tenminste op 2,5 meter uit de zijdelingse
perceelgrens moet worden gebouwd;
• In artikel 4.3 is een voorwaardelijke verplichting
opgenomen. Bij realisering van de woning
en bijbehorende bouwwerken dienen de
kwaliteitscriteria, zoals opgenomen in bijlage 1 bij
deze regels (stedenbouwkundige onderbouwing,
Wissing, 28 september 2020) in acht te worden
genomen, met dien verstande dat met betrekking
tot de afstand van de woning, inclusief bijgebouw
en aan- en uitgebouwen tot de zijdelingse
perceelgrens, de bepalingen, zoals vermeld in
artikel 4.2.1, lid d van toepassing zijn;
• In de planregels is de stedenbouwkundige
onderbouwing, Wissing, 28 september 2020 in
bijlage 1 toegevoegd.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en alle
bijlagen (inclusief de nota van beantwoording) liggen
met ingang van zaterdag 3 april tot en met vrijdag
14 mei ter inzage. U kunt de stukken bekijken via de
volgende website: www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
de IMRO-code NL.IMRO.1963.BPBZeeuwstrNMD20VG01). Wilt u de stukken op een servicepunt inzien?
Maak dan een afspraak met het team Omgeving via
telefoonnummer 14 0186.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift
kan met ingang van zaterdag 3 april tot en met vrijdag
14 mei 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:
• Naam en adres van de indiener;
• 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.

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

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem
dan contact op met Éowyn van Miltenburg via
telefoonnummer 088 - 647 37 77 of via e-mail
eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl.

Vastgesteld
bestemmingsplan
‘Achterstraat 2-4 Strijen’
ter inzage
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde
op dinsdag 23 maart het bestemmingsplan
‘Achterstraat 2-4 Strijen’, kadastraal bekend sectie en
nummers N 4236, 3448 en 3909 gewijzigd vast.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plan ziet toe op het realiseren van 6 woningen
op de locatie van het oude Tramhuys in Strijen en het
aangrenzende terrein.

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter
inzage
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 4 april 2020
tot en met 15 mei 2020 ter inzage gelegen. Tijdens
deze periode konden zienswijzen worden ingediend.
Er is 1 zienswijze ingediend. De zienswijze gaf
aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. De
parkeernormering is beter geborgd. Daarnaast zijn de
bouwvlakken aangepast, waardoor de regeling voor
bouwen aan- en bijgebouwen goed verwerkt is. Ook is
er een nadere onderbouwing opgenomen ten aanzien
van het aspect stikstof.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en alle
bijlagen (inclusief de nota van beantwoording) liggen
met ingang van zaterdag 3 april tot en met vrijdag
14 mei ter inzage. U kunt de stukken bekijken via de
volgende website: www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
de IMRO-code NL.IMRO.1963.BPSTRAchterstr2VG01). Wilt u de stukken op een servicepunt inzien?
Maak dan een afspraak met het team Omgeving via
telefoonnummer 14 0186.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift
kan met ingang van zaterdag 3 april tot en met vrijdag
14 mei 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:
• Naam en adres van de indiener;
• 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.

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

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan
contact op met Sabine Voskamp via telefoonnummer
088 - 647 14 75 of via e-mail
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Vastgesteld
bestemmingsplan ‘Smidsweg
eo Westmaas’ ter inzage
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op
dinsdag 23 maart het bestemmingsplan ‘Smidsweg eo
Westmaas’ gewijzigd vast.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plan ziet toe op het slopen van 20 woningen
aan de Smidsweg/Van Koetsveldlaan en 4 woningen
aan de Beatrixlaan. Er zullen 26 nieuwe woningen
worden teruggebouwd, 21 aan de Smidsweg/Van
Koetsveldlaan en 5 aan de Beatrixlaan in Westmaas.

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:
• Naam en adres van de indiener;
• 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.

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

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan
contact op met Sabine Voskamp via telefoonnummer
088 - 647 14 75 of via e-mail
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Besluiten

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter
inzage

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

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van
19 september 2020 tot en met 30 oktober 2020
ter inzage gelegen. Tijdens deze periode konden
zienswijzen worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen
ingediend. In het plan is de maximale hoogte
aangepast van 8,0 meter naar 7,8 meter.

• Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk
kosten Hoeksche Waard;
• Subsidieregeling economische ontwikkelingen en
arbeidsmarktontwikkeling Hoeksche Waard 2021.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan
en alle bijlagen liggen met ingang van zaterdag 3
april tot en met vrijdag 14 mei ter inzage. U kunt
de stukken bekijken via de volgende website:
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPWMSSmidsweg-VG01). Wanneer u
de stukken in het gemeentehuis of een servicepunt
wilt inzien, kunt u een afspraak maken met het team
Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer 140186.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift
kan met ingang van zaterdag 3 april tot en met vrijdag
14 mei worden ingediend door een belanghebbende
die:
• Op tijd een zienswijze tegen het
ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
• Aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in

Bovengenoemde besluiten kunt u raadplegen via de
website www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Bekendmaking
Wet milieubeheer
Op donderdag 11 maart is een melding ontvangen in
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het bouwen van een loods voor
aardappelbewaring gelegen Buitendijk n.n.b.
(sectie K264) in Zuid-Beijerland. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-21-388227.

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.

Nieuws uit de gemeenteraad
Wat vindt de gemeenteraad
van de voorstellen van het
college? Kijk mee!
Aankomende week geeft de raad zijn mening. Dat
gebeurt op dinsdagavond 6 april in 2 vergaderingen
die gelijktijdig plaatsvinden. Beide vergaderingen zijn
vanwege coronamaatregelen digitaal. U kunt ze live
digitaal volgen vanaf 19.30 uur. Welkom!

Oordeelsvormende
vergadering ‘Fysiek domein
/ Bestuur en middelen’
In deze bijeenkomst praat de raad onder meer over:
een aantal bestemmingsplannen, het rapport van de
rekenkamer over de gemeentelijke dienstverlening en
over de beleidsnota ‘beheer gemeentelijk vastgoed’.

Beheer gemeentelijk vastgoed
De gemeente wil het beheer van gemeentelijke
gebouwen (vastgoed) verder verbeteren. Het college
heeft daarom in een beleidsnota beschreven hoe zij
wil komen tot professioneel beheer van vastgoed.
Het college geeft de raad 4 mogelijkheden om het
vastgoed te beheren en 6 afwegingscriteria om uit
deze 4 mogelijkheden een goede keuze te kunnen
maken. De fracties in de raad geven tijdens de
oordeelsvormende vergadering hun mening over de

beleidsnota met de afwegingscriteria en over het
voorstel om de 4 varianten verder uit te werken.

Oordeelsvormende
vergadering ‘Sociaal domein
/ Duurzaamheid / Economie’
In deze bijeenkomst geeft de raad zijn mening
over Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs, huiselijk geweld en kindermishandeling,
uitgangspunten en beleidskeuzes
Schulddienstverlening 2021-2024 en de keuzenota
Visie vrijetijdseconomie

Beleidsplan schulddienstverlening
2021-2024
Het beleidsplan Schulddienstverlening is bedoeld om
inwoners te helpen die het financieel moeilijk hebben.
Het huidige Schulddienstverleningsplan loopt tot 1 juli
2021. Het is de bedoeling dat het nieuwe plan voor
juli door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De raad
praat in deze oordeelsvormende vergadering over de
uitgangspunten van het nieuwe beleid. Wat vindt de
raad van de voorgestelde uitgangspunten? Luister en
kijk mee op 6 april aanstaande.

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.

U kunt de oordeelsvormende vergaderingen van
dinsdag 6 april live online volgen via
https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekseuitzendingen-en-geluidsverslagen. De uitzendingen
beginnen om 19.30 uur. De gehele agenda en de
stukken voor deze bijeenkomsten vindt u op
https://www.gemeentehw.nl/ Agendas-envergaderstukken. Klik op datum 6 april 2021, daar
vindt u de 2 bijeenkomsten.

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

Contactgegevens en openingstijden
Bezoekadressen
Kijk op www.gemeentehw.nl

Vergadering online volgen

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

