
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

Openingsplan

Met een openingsplan opent het kabinet stap voor 
stap de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er 
coronamaatregelen. Hoe snel het gaat hangt af van 
het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen. Het 
is daarom juist nu belangrijk dat iedereen zich aan de 
basisregels houdt.

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 2021-
2024 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. 

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.

Soep op de Stoep  
Oud-Beijerland
Op woensdag 21 april komt Welzijn Hoeksche Waard 
bij u langs met een kommetje soep. Soep op de 
Stoep is er voor buurtbewoners van de flat aan het 
Vierwiekenplein in Oud-Beijerland, die toe zijn aan wat 
gezelligheid en een persoonlijk praatje aan de deur. 
Zij staan tussen 15.00 en 17.00 uur met de Soep op de 
Stoep. 
Zij zoeken 4 bewoners die willen helpen in het 
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Er staat weer een 
nieuwe vacature op 
werkenbijdehw.nl!
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•  Medewerker Frontoffice (32 uur)



kookatelier met het (voor-)bereiden van de soep en te 
koken onder leiding van Pierrôt. Daarnaast zoeken ze 
ook nog bewoners die de soep willen uitdelen aan de 
buurtbewoners en een praatje willen maken aan de 
deur. Uiteraard wordt de soep bereid en uitgedeeld 
met inachtneming van alle coronamaatregelen.
Soep op de Stoep wordt georganiseerd door Bezoek 
op de Stoep en is een samenwerking tussen de 
Hoeksche Waardse Uitdaging, Wijkteam Hoeksche 
Waard en Welzijn Hoeksche Waard. En is mede 
mogelijk gemaakt door Rotary Hoeksche Waard 
Binnenmaas, Schot Marketing & Communicatie, Beleef 
het en Eet het en Fysiotherapie Vital Motions.

Informatie
Wilt u meer informatie of u aanmelden als vrijwilliger? 
Mail dan naar Info@welzijnhoekschewaard.nl of bel 
088 - 730 89 00.

Gewijzigde openingstijden 
servicepunten gemeente 
Hoeksche Waard

Koningsdag
Op dinsdag 27 april zijn wij gesloten. Vanaf woensdag 
28 april zijn wij weer telefonisch bereikbaar en kunt u 
op afspraak op locatie bij ons terecht. 

Bevrijdingsdag
Op woensdag 5 mei zijn wij gesloten. Vanaf donderdag 
6 mei zijn wij weer telefonisch bereikbaar en kunt u op 
afspraak op locatie bij ons terecht. 

Hemelvaartsdag 
Op donderdag 13 mei zijn wij gesloten. Vanaf vrijdag 
14 mei zijn wij weer telefonisch bereikbaar en kunt u 
op afspraak op locatie bij ons terecht. 

Tweede Pinksterdag 
Op maandag 24 mei zijn wij gesloten. Vanaf dinsdag 25 
mei zijn wij weer telefonisch bereikbaar en kunt u op 
afspraak op locatie bij ons terecht. 

Kijk voor de actuele openingstijden op onze 
webpagina gemeentehw.nl/contact/servicepunten.

A29 afgesloten 
richting Rotterdam 
Rijkswaterstaat voert vanaf vrijdag 2 april 
4 opeenvolgende weekenden groot onderhoud 
uit op de A29 bij Willemstad, richting Rotterdam. 
Weggebruikers moeten rekening houden met 
maximaal 30 minuten extra reistijd. Bij de 
Volkeraksluizen ervaren schepen 3 van de 4 
weekenden hinder. 

Deze werkzaamheden vinden nog de komende 
weekenden plaats: van vrijdag 16 tot maandag 19 april 
en van vrijdag 23 tot maandag 26 april. In mei volgen 
4 weekenden van werkzaamheden de andere kant op, 
richting Bergen op Zoom. Aannemingsmaatschappij 
BAM Infra voert de werkzaamheden uit, die bestaan 
uit het vervangen van asfalt en voegovergangen en 
groot onderhoud aan de Volkerakbrug. 

Afsluitingen wegverkeer
Het werk begint telkens vrijdag om 22.00 uur en 
duurt dan tot maandag 05.00 uur. De A29 wordt 
afgesloten tussen knooppunt Sabina en knooppunt 
Hellegatsplein, in de richting van Rotterdam. 
Daarnaast is de parallelbaan van de A29 over de 
Volkerakbrug (Sluispad Noord) afgesloten voor alle 
verkeer; ook voor voetgangers en fietsers. Deze 
gaat op de vrijdagen om 20.00 uur dicht en blijft tot 
maandag 06.00 uur gesloten. 

Omleidingen wegverkeer
• Vanuit Bergen op Zoom;
• Verkeer richting Rotterdam op de A4 wordt 

omgeleid via de A59 en A17 naar de A16;
• Vanuit Fijnaart – Heijningen – Dinteloord;
• Verkeer richting Goeree-Overflakkee of de zuidzijde 

van de Hoeksche Waard op de A59 wordt omgeleid 

via de A4, N257 en de N59;
• Vanuit Burgh-Haamstede – Zierikzee;
• Verkeer richting Rotterdam op de N256 wordt 

geadviseerd om te rijden via de N57 en de A15;
• Verkeer richting Willemstad wordt omgeleid via de 

A59, afrit 24 (Fijnaart) en de Stadsedijk;
• Gele borden en informatiepanelen langs en boven 

de weg geven de omleidingsroutes aan;
• Voor fietsers en voetgangers is er geen omleiding 

mogelijk voor het afgesloten Sluispad Noord over 
de Volkerakbrug.

Valse vaccinatie-uitnodiging 
uit naam van RIVM in 
omloop
Er is momenteel een nep e-mailbericht in omloop 
waarin mensen namens het RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu) worden uitgenodigd voor 
een vaccinatie tegen betaling. Het RIVM verzendt 
uitnodigingen voor vaccinatie alleen per brief. Deze 
brief bevat uw persoonsgegevens. Zorgmedewerkers 
ontvangen een uitnodiging via hun werkgevers. 
Mensen die door de huisarts worden gevaccineerd 
krijgen de uitnodiging van de huisarts. Vanuit het RIVM 
worden géén uitnodigingen per e-mail verstuurd. U 
hoeft ook niet te betalen voor een coronavaccinatie.

In het bericht, dat in de vorm van e-mail wordt 
toegestuurd, staat dat de aanvraag voor vaccinatie 
in behandeling is bij Medicorps. Het RIVM benadrukt 
dat dit geen officieel bericht van het RIVM betreft. 
Ook Medicorps heeft niets met dit bericht te maken. 
Het RIVM werkt in de vaccinatiecampagne niet samen 
met Medicorps. Daarnaast is het ontvangen van een 
coronavaccin gratis. Ontvangers van het bericht wordt 
dringend aangeraden niet op de links uit het bericht te 
klikken, het genoemde telefoonnummer niet te bellen 
en de e-mail te verwijderen. Mensen die het bericht 
hebben ontvangen, kunnen melding maken van fraude 
via www.fraudehelpdesk.nl.

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

07-04-2021 Het bouwen van een garage/berging - 

Ambachtsheerenlaan 9 in Numansdorp. 

(Z/21/092586)

07-04-2021 Het kappen van 3 bomen - 

Wilhelminastraat 36a in Puttershoek. 

(Z/21/092516)

07-04-2021 Het verbouwen van de begane grond van 

kantoor naar wonen - Beneden Molendijk 1 

in Oud-Beijerland. (Z/21/092601)

09-04-2021 Het bouwen van een bedrijfspand - 

Reedijk 2a  in Heinenoord. (Z/21/092976)

09-04-2021 Het plaatsen van een nokverhoging - 

Hoflaan 36 in Klaaswaal. (Z/21/092865)

09-04-2021 Het realiseren van een aanbouw - 

Appelgaard 28 in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/093041)

09-04-2021 Het verbouwen en uitbreiden van het 

bedrijfspand - Jan van der Heijdenstraat 38 

in Oud-Beijerland. (Z/21/092931)

11-04-2021 Het aanbouwen van een carport aan de 

zijkant van de woning - Biezenvijver 6 in 

Puttershoek. (Z/21/093068)

11-04-2021 Het plaatsen van een tuinhuis - 

Zoomwijcklaan 127 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/093102)

11-04-2021 Het bouwen van een dakopbouw 

- Stougjesdijk 25 in Westmaas. 

(Z/21/093073)

12-04-2021 Het bouwen van 8 woningen - Kilweg 19a 

in ‘s-Gravendeel. (Z/21/093262)

12-04-2021 Het bouwen van een garage - Smalspoor 

17 in Nieuw-Beijerland. (Z/21/093284)

12-04-2021 Het bouwen van een woning - De Roolaan 

kavel 1 in Westmaas. (Z/21/093244)

12-04-2021 Het plaatsen van een dakkapel 

- Laan van Westmolen 65 in 

Mijnsheerenland. (Z/21/092893)

12-04-2021 Het bouwen van een dakopbouw - 

Acaciastraat 13 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/093117)

13-04-2021 Het aanleggen van nieuwe in- en 

uitritten - Boonsweg en Buitenpolderpad 

Oude Maas in Heinenoord. (Z/21/093364)

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

06-04-2021 Het bouwen van een bewaarloods - 

Molendijk 2 in Piershil. (Z/21/088314)

06-04-2021 Het wijzigen van de gevelopening - 

Westvoorstraat 1 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/081877)

07-04-2021 Het plaatsen van beschoeiing - Fortlaan 9 

in Numansdorp. (Z/21/085394)

07-04-2021 Het bouwen van een dakopbouw 

- Grote Riethure 13 in Westmaas. 

(Z/21/085516)

07-04-2021 Het maken van een muurdoorbraak - 

Tjerk Hiddesplantsoen 21 in  

Oud-Beijerland. (Z/21/085261)

07-04-2021 Het verbouwen van de bestaande woning 

en bijgebouw - Johannes Poststraat 5 in 

Oud-Beijerland. (Z/20/075753)

08-04-2021 Het aanleggen van een in- en uitrit - 

Roodborst 13 in Maasdam. (Z/21/089947)

08-04-2021 Het uitbreiden van de woning - Kuipersveer 

23 in Heinenoord. (Z/21/089945)

08-04-2021 Het bouwen van een woning (op de 

bestaande fundering) en bijgebouw - 

Goidschalxoordsedijk 49 in Heinenoord. 

(Z/20/079124)

Vervolg



08-04-2021 Het uitbreiden van het woonhuis met 

serre, garage en schuur - Hoflaan 13 in 

Mijnsheerenland. (Z/21/089694)

08-04-2021 Het bouwen van een garage en berging 

met overkapping - Oudendijk 2 in Piershil. 

(Z/21/090313)

09-04-2021 Het bouwen van een woning en plaatsen 

tijdelijke woonunit - Koninginneweg 15 in 

Zuid-Beijerland. (Z/21/084280)

09-04-2021 Het bouwen van een 2-onder-1-kapwoning 

- Schouteneinde 56b en 56v (Sectie C 3020) 

in Puttershoek. (Z/20/081292)

09-04-2021 Het verbouwen van de woning - Zinkweg 

150 in Oud-Beijerland. (Z/21/083046)

09-04-2021 Gelijkwaardigheid 

brandcompartimentering - Benjamin 

Franklinstraat 19 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/086364)

09-04-2021 Het bouwen van een zadeldak op de 

garage - Oranjestraat 5 in Strijen. 

(Z/21/092401)

12-04-2021 Het bouwen van een woning - Kapitein 2 in 

Numansdorp. (Z/21/085153)

13-04-2021 Het plaatsen van een beschoeiing 

- Munnikendijk 65 in Westmaas. 

(Z/21/087753)

13-04-2021 Het verbouwen van een bedrijfspand en 

het opsplitsen van panden - Christiaan 

Huygensstraat 5 en 5a in Numansdorp. 

(Z/21/089718)

Beslistermijn verlengen

Datum 

 verlenging

Zakelijke inhoud

08-04-2021 Het verbouwen van het gebouw op de 

gemeentewerf (wijzigen gevel en intern 

verbouwen) - Vrouwehuisjesweg 7a in 

Mijnsheerenland. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum 

wordt daardoor zaterdag 22 mei. 

(Z/21/085050)

13-04-2021 Het bouwen van 19 bedrijfsunits (2 

bedrijfsverzamelgebouwen) en het 

maken van uitwegen - Reedijk (sectie G 

perceelnummer 1814) in Heinenoord. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor 

vrijdag 28 mei. (Z/20/080708)

Rectificatie ingekomen 
sloopmelding

Datum 

 verlenging

Zakelijke inhoud

31-03-2021 Het slopen van een woning, garage/

werkplaats, showroom en 3 schuren 

- Munnikenweg 2 in Westmaas. 

(Z/21/091971)

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

07-04-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Anjerstraat 4 

in ‘s-Gravendeel. (Z/21/092625)

07-04-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Handelstraat 

4 in Numansdorp. (Z/21/092592)

09-04-2021 Het slopen van het bestaande bedrijfspand 

- Jan van der Heijdenstraat 38 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/092929)

09-04-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Burgemeester Hammerbaan 27 in  

Oud-Beijerland. (Z/21/092870)

09-04-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Hobbemaplein 3 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/092928)

11-04-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Raadhuislaan 31a in Mijnsheerenland. 

(Z/21/093071)

12-04-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Boskade 6 in 

Strijen. (Z/21/093182)

12-04-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Mariniersweg 31 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/093208)

12-04-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Zinkweg 232 

in Oud-Beijerland. (Z/21/093256)

13-04-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Noordstraat 12 in Strijen. (Z/21/093322)

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

18-04 tot en 

met 24-04

Nationaal Fonds Kinderhulp in alle kernen 

van de gemeente Hoeksche Waard.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Burgemeester de 
Zeeuwstraat ongenummerd 
naast 118 en 120, 
Numansdorp’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Burgemeester de Zeeuwstraat ongenummerd naast 
118 en 120, Numansdorp’ met bijbehorende stukken 
ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking 
op 2 percelen grond aan de Burgemeester de 
Zeeuwstraat in Numansdorp. De plangebieden 
liggen in het centrum van de bebouwde kom, naast 
de percelen Burg. de Zeeuwstraat 118 en 120. 
Initiatiefnemer heeft het plan opgevat om op beide 
percelen 1 vrijstaande woning te realiseren.

Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Burgemeester de 
Zeeuwstraat ongenummerd naast 118 en 120’ ligt 
met alle bijlagen met ingang van zaterdag 17 april tot 
zaterdag 29 mei ter inzage. U kunt de stukken bekijken 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de  
IMRO-code NL.IMRO.1963.BPBZeeuwstrNMD21-ON01).  
Wanneer u de stukken op een servicepunt inzien? 
Maak dan een afspraak met het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail 
is niet mogelijk. Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij de 
gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard. 
Uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u richten aan: Gemeenteraad van de gemeente 
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA  
Oud-Beijerland. Onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Burgemeester de 
Zeeuwstraat ongenummerd naast 118 en 120, 
Numansdorp’. 

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

V E R V O L G



Ontwerpbestemmingsplan 
en ontwerp besluit 
hogere waarden  
‘Oud-Bonaventurasedijk 91 
en naast 85 Maasdam’ ter 
inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Oud-Bonaventurasedijk 91 en naast 85 Maasdam’ en 
het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder 
met bijbehorende stukken ter inzage worden gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het betreft de verplaatsing van de woning aan de  
Oud-Bonaventurasedijk 91, naar de  
Oud-Bonaventurasedijk naast nummer 85 in Maasdam. 

Ontwerp besluit hogere waarden
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting 
op de gevels van de nieuw te bouwen woning niet 
voldoen aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. 
De overschrijding wordt veroorzaakt door het verkeer 
op N491/Trambaan. Het college besluit daarom om 
hiervoor hogere waarden vast te stellen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen en het 
ontwerp besluit hogere waarden kunt u met ingang 
van zaterdag 17 april tot en met zaterdag 28 mei 
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 
(onder de IMRO-code  
NL.IMRO.1963.BPOudBon91MSD21-ON01).

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het 
ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit 
hogere waarden ter inzage liggen. Schriftelijke 
zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u indienen bij: Raad van de gemeente Hoeksche 
Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Oud-Bonaventurasedijk 91 en naast 85 Maasdam’.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerp besluit 
hogere waarden kunt u indienen bij:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard, 
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.
Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp besluit 
hogere waarden Oud-Bonaventurasedijk 91 en naast 
85 Maasdam’

Vragen?
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien, of heeft 
u vragen over het bestemmingsplan? Maak dan een 

afspraak met het team Omgeving via telefoonnummer 
14 0186.

Ontwerpbestemmingsplan, 
ontwerpbesluit hogere 
waarden en ontwerp-
omgevingsvergunning 
‘Lievenshof Oud-Beijerland’ 
ter inzage

Rectificatie
Op vrijdag 9 april is gepubliceerd dat er een 
omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van 
54 grondgebonden woningen voor de Jan Lievenslaan 
eo in Oud-Beijerland. Dat is niet juist. Onderstaand de 
juiste tekst:

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Lievenshof Oud-Beijerland’, het ontwerpbesluit 
hogere waarden Wet geluidhinder en ontwerp-
omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. 
Op het bestemmingsplan, de hogere waarden en 
omgevingsvergunning is de coördinatieregeling van 
toepassing (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening).

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Op de locatie is nu nog een school en een voormalig 
autobedrijf gevestigd. De voormalige gemeente 
Oud-Beijerland plande nieuwe woningen aan de 
Rembrandstraat en Jan Lievenslaan. De school is 
nog in gebruik, voor de zomervakantie komt deze 
leeg. Het huidige plan omvat 54 eengezinswoningen. 
De coördinatieregeling maakt het mogelijk om 
de benodigde besluiten voor deze ontwikkeling 
gezamenlijk voor te bereiden. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen, 
het ontwerpbesluit hogere waarden en de ontwerp-
omgevingsvergunning kunt u met ingang van zaterdag 
17 april tot en met zaterdag 28 mei bekijken op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-
code NL.IMRO.1963.BPLievenshof-ON01). 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het 
ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere 
waarden en de ontwerp-omgevingsvergunning ter 
inzage liggen. Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbesluit hogere waarden en de ontwerp-
omgevingsvergunning kunt u indienen bij: Het college 
van B&W van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 

2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden en/of 
ontwerpvergunning Lievenshof Oud-Beijerland’

Schriftelijk zienswijzen tegen het ontwerp-
bestemmings plan kunt u indienen bij:
Raad van de gemeente Hoeksche Waard, Postbus 
2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lievenshof  
Oud-Beijerland’.

Vragen?
Wilt u het bestemmingsplan, het ontwerpbesluit 
hogere waarden of de ontwerp-omgevingsvergunning 
(met bijbehorende stukken) liever op een servicepunt 
inzien of heeft u vragen? Neem dan contact op 
met Perry van der Elst of Sabine Voskamp via 
telefoonnummer 14 0186 of via e-mail  
perry.vanderelst@gemeentehw.nl of  
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Rectificatie vastgesteld 
bestemmingsplan 
Smidsweg eo Westmaas
Op vrijdag 2 april is het vastgestelde bestemmingsplan 
‘Smidsweg eo Westmaas’ gepubliceerd. 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.

In tegenstelling tot vermeldt in de publicatie van 
vrijdag 2 april zijn wel 2 zienswijzen ontvangen 
tegen dit plan gerelateerd aan de molenbiotoop. 
Met indieners is een afspraak gemaakt over de 
bouwhoogte waarna de zienswijze is ingetrokken en 
de bouwhoogte is aangepast van 8,0 naar 7,8 meter.

Dit heeft geen gevolgen voor de verdere 
procedure 
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)

Vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Perry van der Elst of 
Sabine Voskamp via telefoonnummer 14 0186 of per 
e-mail perry.vanderelst @gemeentehw.nl of  
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Nieuws uit de gemeenteraad

Besluitvormende 
raadsvergadering 
dinsdag 20 april 
Wat besluit de gemeenteraad over de Visie op de 
vrijetijdseconomie? Of over de startnotitie om tot 
een Participatievisie te komen?  En stemt ze in met de 
conclusies van het rekenkameronderzoek ‘Gemeente 
Hoeksche Waard: 100% dienstverlenend ? Dit en meer 
staat dinsdagavond 20 april op de agenda van de 
raad. De vergadering is vanwege coronamaatregelen 
digitaal en is live online te volgen. Welkom!

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 dit vastgoed. 
In deze beleidsnota staan 4 mogelijkheden om het 
vastgoed te beheren en 6 afwegingscriteria om uit 
deze 4 mogelijkheden een goede keuze te kunnen 
maken. Op dinsdag 20 april neemt de raad een besluit 
over het verder uitwerken van de 4 mogelijkheden. 

Het is de bedoeling dat de raad dan in juli van dit jaar 
kiest hoe de gemeente haar vastgoed gaat beheren. 

Beleidsplan schulddienstverlening 2021-
2024
Het beleidsplan Schulddienstverlening is bedoeld om 
inwoners te helpen die het financieel moeilijk hebben. 
Het huidige Schulddienstverleningsplan loopt tot 
donderdag 1 juli . De raad besluit dinsdag 20 april 
over de  voorgestelde uitgangspunten van het nieuwe 
beleid. Het is de bedoeling dat het nieuwe plan voor 
juli door de gemeenteraad is vastgesteld.

Vergadering live online te volgen
U kunt de vergadering op dinsdag 20 april live 
online volgen via gemeentehw.nl/rechtstreekse-
uitzendingen-en-geluidsverslagen. De uitzending 
begint om 19.30 uur.

De hele agenda en de stukken voor deze 
bijeenkomst vindt u op gemeentehw.nl/Agendas-en-
vergaderstukken. Klik op de datum 20 april.

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


