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

Over welke voorlopige plannen gaat het?
De Lidl verhuisde eind december 2019 naar de
wijk Poortwijk III. Het gebouw staat sindsdien leeg.
BoWonen is sinds september 2020 in overleg met
de gemeente over een herbestemming van de
locatie. Er ligt een voorlopig plan voor 2 kleinschalige
appartementencomplexen met ruimte voor
38 appartementen, waaronder 10 appartementen
in het goedkopere segment (tot € 200.000,-). De

Woensdag 28 april is de Blaaksedijk in Mijnsheerenland
afgesloten voor zowel auto- als fietsverkeer. In
opdracht van waterschap Hollandse Delta wordt er
een verkeersdrempel aangelegd. Er worden diverse
omleidingsroutes ingesteld.

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!
• Beheerder buitendienst
gemalen & riolering
• Ondersteunend Medewerker
Omgeving (18 uur)

Informatiebijeenkomst over
mogelijke herbestemming
voormalige Lidl in
Oud-Beijerland
Maandagavond 19 april houdt gemeente Hoeksche
Waard van 19.00 tot 20.00 uur een digitale
informatiebijeenkomst over de mogelijke nieuwe
bestemming van de voormalige Lidl in Oud-Beijerland.
Ontwikkelaar BoWonen informeert u tijdens de
bijeenkomst over de voorlopige plannen. Ook heeft u
de gelegenheid om vragen te stellen en suggesties in
te brengen. U bent van harte welkom!

woningen zijn bedoeld voor starters en doorstromers
en alleenstaanden.

Aanmelden
U kunt zich tot vrijdag 16 april 12.00 uur aanmelden
via annerie.evers@gemeentehw.nl. Nadat u zich
heeft aangemeld ontvangt u een deelnamelink met
meer informatie om deel te nemen aan de digitale
bijeenkomst.

Maand Senioren en Veiligheid gestart
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont.
Daarom startte donderdag 1 april vanuit het ministerie
van Justitie en Veiligheid in samenwerking met
andere partijen de Senioren en Veiligheidsmaand.
Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat
ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als
het wel gebeurt.

Slogan

verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij
pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld
WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid.

Voorlichtingsfilmpjes
Via de website (www.maakhetzeniettemakkelijk.nl)
en social media kanalen van het ministerie van Justitie
en Veiligheid en alle betrokken partijen worden
voorlichtingsfilmpjes over het thema geplaatst, met
Kees Hulst in de hoofdrol.

Senioren en Veiligheid

Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’
wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan

Blaaksedijk gestremd

9 april
2021

TONK aanvragen nu
mogelijk
Heeft u als gevolg van de coronacrisis te maken
met een inkomensterugval? En kunt u daardoor uw
woonkosten, zoals huur en hypotheek, niet meer
betalen? Dan kunt u misschien aanspraak maken op de
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
De TONK geldt met terugwerkende kracht van vrijdag
1 januari 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021.
Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op
de www.gemeentehw.nl/tonk.

Militaire oefening 15 april

fietspad - afgesloten in verband met de eerder
gemelde renovatiewerkzaamheden. Het gaat om het
weggedeelte van de rotonde N217 tot de rotonde
bij de wijk De Grienden. De omleidingen worden
ter plaatse met borden aangegeven. Kijk voor meer
uitgebreide informatie over de renovatie van de
Sportlaan op www.gemeentehw.nl > Actueel > Werk
in uitvoering. Of download de KWS-app voor de meest
actuele informatie en bijvoorbeeld kaartjes met
omleidingsroutes.

Meer mezenkastjes in strijd
tegen eikenprocessierups

Op donderdag 15 april van 08.00 tot 17.00 uur
oefent de Koninklijke Luchtmacht boven de Hoeksche
Waard en Voorne-Putten. Er wordt gevlogen met
meerdere Apache-helikopters. Verder nemen aan de
oefening 70 personen en 12 landvoertuigen deel. Er
wordt geen oefenmunitie gebruikt.

Vliegbewegingen
Alle vluchten worden zorgvuldig voorbereid. Dat is
belangrijk voor alle vliegende eenheden van Defensie,
maar ook voor de omgevingen waarin Defensie
oefent. Defensie spreidt vliegbewegingen zoveel
mogelijk over de diverse oefengebieden in Nederland
om het geluid en de belasting voor de leefomgeving
te spreiden. Operationele maar ook klimatologische
omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat
oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

foto: Defensie

Voetpad voor wandelaars
Wist u dat er ook een apart voetpad wordt
aangelegd naast het fietspad aan de
Sportlaan? Het pad is al jaren een grote
wens van de vele wandelaars die nu over
het fietspad lopen als ze een ommetje
maken. Het voetpad komt te liggen op
het traject tussen het gemeentehuis en
de rotonde bij De Grienden. Het kan niet
het hele stuk doorgetrokken worden in
verband met de bomen die daar staan.
Wandelaars kunnen vanaf de rotonde bij
De Grienden hun tocht via de woonwijk
vervolgen.

Afsluiting deel Sportlaan
Maasdam
Van maandag 12 tot en met vrijdag 23 april is
een deel van de Sportlaan – zowel de weg als het

Bezitters van elektrische auto’s zijn straks
gegarandeerd van een lager laadtarief en een
optimale klantenservice. Door deelname aan een
grote aanbesteding in de regio krijgt de Hoeksche
Waard er de komende 3 jaar nieuwe laadpalen bij. De
laadpalen worden neergezet door ENGIE, aan wie een
aanbesteding is gegund.

Groene stroom
De laadpalen leveren 100 procent Nederlandse
groene stroom, die voor een groot deel is opgewekt
door lokale windmolens en zonnepanelen. Nieuwe
laadpalen zullen worden voorzien van slimme
laadtechnieken, waardoor ze pieken en dalen in het
stroomnet op kunnen vangen. Elektrische auto’s
kunnen op die manier bij gaan dragen aan het stabiel
maken van het energienet.

4000 nieuwe laadpunten

Overlast
De Hoeksche Waard is aangewezen als laagvlieggebied
voor militaire helikopters. Defensie probeert de
overlast voor inwoners van laagvlieggebieden
tot een minimum te beperken. Het kan zijn dat u
toch overlast/hinder ervaart. Eventuele meldingen
kunt u indienen via het online klachtenformulier
op www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-enschadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier.
Op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen leest u
meer informatie over vliegbewegingen en trainingen.
U kunt de actuele vliegbewegingen over helikopters
ook volgen via twitter: @dhcluchtmacht.

Meer oplaadplekken in de
Hoeksche Waard

De afgelopen periode hebben medewerkers van de
Buitendienst 40 vogelhuisjes opgehangen in de strijd
tegen de eikenprocessierups. Het is de bedoeling dat
kool- en pimpelmezen in deze huisjes neerstrijken en
gaan broeden. Mezen zijn namelijk natuurlijke vijanden
van de eikenprocessierups.
Vorig jaar zijn we gestart met het ophangen van
20 kastjes als proef. Gebleken is dat er in meerdere
kastjes mezen hebben gebroed. Daarom hebben
we dit jaar het aantal uitgebreid naar 60 stuks. De
40 kastjes zijn met veel enthousiasme gemaakt door
cliënten van Zorgboerderij Bonaventura in Strijen en
zijn gemaakt van gebruikt hout. Een mooie oplossing
dus die niet alleen ecologisch (natuurlijke bestrijding)
verantwoord is, maar ook circulair (hergebruik hout)
en inclusief (gemaakt door mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt).

Brandweervrouw,
iets voor jou?
Het beroep lijkt aan de buitenkant misschien op
een mannenberoep. Maar niets is minder waar. Het
brandweervak, zowel warm én koud als beroeps én
vrijwillig, is een uitdagend en mooi vak. Oók voor
vrouwen. Sterker nog, de brandweer heeft juist
vrouwen nodig, want zij zorgen voor diversiteit
en verandering. De brandweer is er 24/7 en is er
voor iedereen. De organisatie staat midden in de
samenleving. Het is dan ook van groot belang dat
zij verbinding heeft en houdt met iedereen. En dat
vraagt om een divers personeelsbestand. Denk daarbij
niet alleen aan vrouwen, maar ook aan jongeren en
verschillende culturele achtergronden. Samen met
andere netwerken zoals Roze in Rood, HR en de
Jeugdbrandweer maakt de brandweer zich hard voor
een brandweerorganisatie die bestaat uit heel veel
verschillende mensen met verschillende talenten
en manieren van werken. Ze zoeken dus talentvolle
mensen, in de breedste zin van het woord.

De aanbesteding is de grootste aanbesteding voor
openbare oplaadpunten in Nederland. Rotterdam
organiseerde de aanbesteding namens 29 andere
Zuid-Hollandse gemeenten, waaronder gemeente
Hoeksche Waard. De aanvraag van een openbare
laadpaal gaat in alle deelnemende gemeenten via
de website www.laadpaalnodig.nl. Gebruikers van
de laadpalen kunnen de laadsessies zowel starten en
stoppen en betalen via een laadpas als via de app. In
alle 30 gemeenten samen worden er de komende
3 jaar naar verwachting 4000 nieuwe laadpunten
geplaatst.

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

31-03-2021

Het bouwen van 22 woningen en
50 appartementen - Spuidijk 2c in
Oud-Beijerland. (Z/21/091995)

31-03-2021

- Buijensweg 5 in Mijnsheerenland.
(Z/21/091941)
31-03-2021

Het uitbreiden van het bestaande
bedrijfspand - Edisonstraat 67 in

Brandweer Zuid-Holland Zuid zoekt
nieuwe vrijwilligers
Ook voor haar posten in Heinenoord, Mijnsheerenland
en Strijen is de brandweer op zoek naar vrouwen
én mannen die fysieke uitdagingen niet uit de weg
gaan en die zich willen inzetten voor de veiligheid
van anderen. Vrijwilligers zijn geen ‘amateurbrandweerlieden’. De opleiding en training zijn
namelijk gelijk aan die van de beroepscollega’s. Het
enige verschil is dat je als vrijwilliger geen dagtaak
hebt aan je brandweerwerk. Vrijwilligers ontvangen
een vergoeding voor alle werkzaamheden. Meer
informatie over het brandweervak en de campagne
vind je op: www.gabijdebrandweer.nl.

Het plaatsen van stallen/bergruimte

Numansdorp. (Z/21/091980)
31-03-2021

Het uitvoeren van diverse
werkzaamheden voor de aanleg van een
natuurbegraafplaats - Zomerlanden Sectie
H nr. 765 in Heinenoord. (Z/21/091964)

Vervolg

V E R V O L G

31-03-2021

31-03-2021

Het verbreden van de oprit - van

31-03-2021

Ingekomen sloopmeldingen

Wassenhovenstraat 12 in

Constantijnstraat 12 in ‘s-Gravendeel.

Nieuw-Beijerland. (Z/21/091904)

(Z/21/085498)

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

Het bouwen van 54 grondgebonden

31-03-2021

Het slopen van een woning, garage/

Het verplaatsen van een reclamebord -

31-03-2021

Kerkstraat 8a in Strijen. (Z/21/091953)
31-03-2021

Het bouwen van een dakopbouw -

woningen - Jan Lievenslaan e.o. in

werkplaats, showroom en 3 schuren

Oud-Beijerland. (Z/20/080276)

- Munnikenweg 2, 2b, 2d, 8 en 8b in

Het vervangen van de garagedeur door
een kozijn - Winterkoning 28 in

Westmaas. (Z/21/091971)
01-04-2021

Oud-Beijerland. (Z/21/091977)

Het plaatsen van zonnepanelen in de
tuin - Stougjesdijk 43 in Westmaas.

31-03-2021

(Z/21/089983)
31-03-2021

asbesthoudende materialen - Molenlaan

Het vervangen van muren door stalen
balken en kolommen - Strienemonde 2 in

11 in Maasdam. (Z/21/092004)
01-04-2021

Oud-Beijerland. (Z/21/092040)

Het bouwen van een dakopbouw
- Sluisendijk 17a in Heinenoord.

02-04-2021

(Z/20/079951)
01-04-2021

(Z/21/092202)
06-04-2021

(Z/21/092151)

Het bouwen van een loods/
aardappelbewaring - Buitendijk 3 in

02-04-2021

Zuid-Beijerland. (Z/21/084911)
01-04-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende golfplaten - Land van

Het plaatsen van een wegschuifbare
balkonbeglazing - Fonteinkruid 12 in

Het slopen van de gevelbeplating - Jan van
der Heijdenstraat 34 in Oud-Beijerland.

Het bouwen van een woning Ambachtsheerenlaan 9 in Numansdorp.

Het verwijderen en afvoeren van

Esseweg 5 in Strijen. (Z/21/092209)
06-04-2021

‘s-Gravendeel. (Z/21/092096)

Het verbouwen van de woning - Molendijk
64 in Klaaswaal. (Z/21/085090)

04-04-2021

Het slopen van de bestaande garage
/ schuur en carport - Havenweg 16 in

01-04-2021

01-04-2021

Het bouwen van een aanbouw -

06-04-2021

Het vervangen van het dak - Laan

Achtersloot 28 in Oud-Beijerland.

van Heemstede 34 in Puttershoek.

(Z/21/092163)

(Z/21/090634)

Het bouwen van een aanbouw Molendijk 31 in Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen

(Z/21/092184)
Datum
01-04-2021

Het bouwen van een woning - Keizersdijk

Zakelijke inhoud

verlenging

115 in Strijen. (Z/21/092141)
01-04-2021
02-04-2021

kantoor unit - Reedijk 9a in Heinenoord.

bijgebouwen - Ambachtsheerenlaan 11 in

De beslistermijn wordt met 6 weken

Numansdorp. (Z/21/092212)

verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de

Het uitbreiden van de bestaande

Overzicht collecte(s)
komende periode(s)
Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u
vinden op de website van het CBF
www.wervingsrooster.cbf.nl.

Het tijdelijk (4 jaar) plaatsen van een

Het bouwen van een landgoed met

Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
02-04-2021

Klaaswaal. (Z/21/092253)

daardoor woensdag 19 mei. (Z/21/084086)

Datum collecte

Naam organisatie

11-04 tot en

Hartstichting in alle kernen van de

met 17-04-21

gemeente Hoeksche Waard.

dijkwoning - Blaaksedijk Oost 39 in
Heinenoord. (Z/21/092213)

01-04-2021

Het bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw en het

02-04-2021

Het verbouwen van het bedrijfspand -

maken van een uitweg - Reedijk Sectie

Jan van der Heijdenstraat 34 in

G perceelnummer 1943 en 1944 in

Oud-Beijerland. (Z/21/092203)

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

03-04-2021

Het plaatsen van een friteskraam -

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt

Groene Kruisweg 22 in Numansdorp.

daardoor dinsdag 18 mei. (Z/21/085117)

(Z/21/092226)
04-04-2021

05-04-2021

Het bouwen van een garage Havenweg 16 in Klaaswaal. (Z/21/092254)

Besluiten

Het aanleggen van 2 parkeerplaatsen

Bezwaar maken

- Schuringsedijk 41 in Numansdorp.
(Z/21/092261)
05-04-2021

Het bouwen van een schuur Schuringsedijk 41 in Numansdorp.
(Z/21/092260)

06-04-2021

Het plaatsen van een veranda/prieel in
de voortuin - Singel 14 in ‘s-Gravendeel.
(Z/21/092354)

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

30-03-2021

Het aanleggen van een paardenbak met 6
lichtmasten - Oud-Cromstrijensedijk WZ 45
in Klaaswaal. (Z/21/085228)

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.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Herziening BP Boomgaard
2021’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Herziening BP Boomgaard 2021’ met bijbehorende
stukken ter inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Op 9 juli 2019 stelde de gemeenteraad het
bestemmingsplan ‘De Boomgaard te Mijnsheerenland’
vast. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om
7 woningen met bijbehorende bouwwerken te
bouwen op een voormalige schoollocatie aan het
Vroonland in Mijnsheerenland.
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan
‘De Boomgaard te Mijnsheerenland’ nam de
gemeenteraad een motie aan. Deze motie zag toe
op het vrijhouden van bebouwing (met uitzondering
van de reeds geplande garage/berging) van een deel
van het zijerf op de hoek Vroonland en Elisabeth
van Loonstraat. In het ontwerp bestemmingsplan
‘Herziening BP Boomgaard 2021’ verwerken wij deze
motie. Daarnaast bleek dat de bebouwingslijn langs
het Vroonland onjuist op de verbeelding van het
bestemmingsplan is opgenomen. Dit herstellen wij in
het ontwerp bestemmingsplan.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening BP
Boomgaard 2021’ en alle bijlagen liggen met ingang
van zaterdag 10 april toten met vrijdag 21 mei ter
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code:

NL.IMRO.1963.BPherzBoomgMHL21-ON01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak
dan een afspraak met Liesbeth Bos, bereikbaar via
telefoonnummer 088-6471251.

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 de gemeente Hoeksche Waard,
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan
Herziening BP Boomgaard 2021’.

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem
dan contact op Liesbeth Bos, bereikbaar via
telefoonnummer 088-6471251 of via e-mail
liesbeth.bos@gemeentehw.nl.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Hoekseweg 14 te Strijen’
ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Hoekseweg 14 te Strijen’ met bijbehorende stukken
ter inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Op het perceel Hoekseweg 14 in Strijen staat een
voormalig agrarisch bedrijfscomplex. Het complex
bestaat uit een burgerwoning met een voormalige
agrarische schuur. Daarnaast zijn er op het perceel
een losstaand koetshuis met bijschuur en enkele losse
schuren/stalletjes aanwezig.
In de voormalige agrarische schuur willen de eigenaren
een yogaschool vestigen. Ondergeschikt aan de
yogaschool worden yoga gerelateerde producten
verkocht. Bij de woning worden een moestuin en
een boomgaard aangelegd. Daarnaast wordt het
koetshuis verbouwd tot (extra) woning. Het koetshuis
wordt daarbij uitgebreid in ruil voor sanering van een
bestaand bijgebouw. De opstallen op het perceel
worden duurzaam hersteld. Om dit initiatief mogelijk
te maken is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld.

Ontwerpbesluit hogere waarden
(Wet geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting
op de verdiepingshoogte aan de zuidzijde van de te
realiseren woning in het koetshuis niet voldoet aan de
grenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De
overschrijding wordt veroorzaakt door het verkeer op
de Hoekseweg. Het college heeft het voornemen om
hiervoor een hogere waarde (50 dB) vast te stellen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoekseweg 14 te
Strijen’, het ontwerpbesluit hogere waarden (Wet
geluidhinder) en alle bijlagen liggen met ingang
van zaterdag 10 april tot en met vrijdag 21 mei ter
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website

www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code:
NL.IMRO.1963.BPHoekseweg14STR21-ON01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak
dan een afspraak met Liesbeth Bos, bereikbaar via
telefoonnummer 088-6471251.

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 de gemeente Hoeksche Waard,
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan
Hoekseweg 14 te Strijen’.
Uw zienswijze tegen het ontwerp besluit hogere
waarden kunt u indienen bij: College van B&W van
de gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260
EA Oud-Beijerland. Onder vermelding van ‘zienswijze
besluit hogere waarden Hoekseweg 14 te Strijen.

Anterieure overeenkomst
Voor dit plan sluiten wij een anterieure overeenkomst
op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. In
de anterieure overeenkomst maken wij afspraken over
het kostenverhaal en de locatie eisen.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of
heeft u vragen? Neem dan contact op met Liesbeth
Bos, bereikbaar via telefoonnummer 088-6471251 of
via e-mail liesbeth.bos@gemeentehw.nl.

Bekendmaking
Wet milieubeheer
• Op vrijdag 26 maart is van Sloop- en Grondwerken
M. Heezen BV een melding ontvangen in het kader
van het ‘Besluit mobiel bouw- en sloopafval’. Het
gaat over het plaatsen van een mobiele puinbreker
aan de Weverseinde 343 in Puttershoek. De
werkzaamheden vinden plaats in de periode
van maandag 12 april tot en met vrijdag 9 juli,
gedurende maximaal 42 werkdagen van 07.00 tot
19.00 uur.

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.

Uitschrijvingen personen
Het college van B&W maakt bekend, dat na onderzoek
is gebleken dat onderstaande personen niet meer
woonachtig zijn op het adres waar hij/zij in de
basisregistratie personen staan ingeschreven.
Het college heeft besloten deze persoon uit te
schrijven uit de Basisregistratie Personen van
gemeente Hoeksche Waard en te registreren in de

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

landelijke Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een
onbekend adres.
Naam

Plaats

Datum uitschrijving

B. Verhoeven

Oud-Beijerland

15-03-2021

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u
binnen 6 weken na deze publicatie bezwaar maken.
Dit doet u door een brief te sturen aan het college van
B&W, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de
volgende gegevens vermelden:
• Uw naam en adres;
• De datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• Omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
• De reden van bezwaar;
• Een ondertekening met naam en handtekening.
Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens
uw telefoonnummer en e-mailadres. Aan het
behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten
verbonden.
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.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Een voorlopige voorziening kan alleen
worden gevraagd als er ook bezwaar is ingediend.
Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige
voorziening brengt de rechtbank kosten (griffierecht)
in rekening.

Besluiten
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het volgende besloten:
• Het instellen van een blauwe zone en verplaatsen
van 1 gehandicaptenparkeerplaats achter Beijerse
Hof 1 tot en met 11 in Oud-Beijerland;
• Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats
aan de Van Gaesbeekstraat in Goudswaard ter
hoogte van huisnummer 4.
Bovengenoemde besluiten kunt u raadplegen via de
website www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

