
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

Winkels en terrassen deels 
open, einde avondklok
Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen 
corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen 
worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe 
ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving 
stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Maar 
het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en 
economische belang. Daarom neemt het kabinet 
de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 
28 april.

Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels 
houden: handen wassen, afstand houden en 
thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten 
vaccineren, zodra dit kan.

70 plus? Houd dan uw 
brievenbus in de gaten
Het voorjaarsnummer van het seniorenmagazine 
‘Wegwijs’ valt namelijk weer op de mat bij alle 
70-plussers in de Hoeksche Waard. 

In deze editie
In deze editie van de Wegwijs neemt de columnist u 
mee naar zijn vakantie-eiland. Ook de plek waar een 
bekend schrijfster al 47 jaar haar verhalen schrijft en 
waar de geliefden Pierre en Sonja na 60 jaar herenigd 
werden. Door corona staat ontmoeten al ruim een 
jaar op een laag pitje. Dat maakt dat actievelingen 
als het echtpaar Meinster niet kan wachten totdat zij 
weer plaatjes kunnen draaien en achter de bar bij de 
wijkvereniging of Klein Profijt kunnen staan. 

Ben Cramer in de rubriek Ontmoeting
In de rubriek Ontmoeting leest u hoe Ben Cramer 
lang geleden aan zijn optreden in Alcazar een luchtje 
overhield. En mocht u in deze tijden van contact op 
afstand een vertrouwd gesprek missen dan kan de 
Luisterlijn wellicht iets voor u betekenen. 

Nieuwbouwprojoecten, mantelzorg en 
meer
Nu u alle tijd hebt om na te denken over 
uw woonsituatie, hebben we een 5-tal 
nieuwbouwprojecten voor u op een rijtje gezet, 
zowel koop als huur. In de gemeenterubriek 
informeren we u over personenalarmering en over 

ouderenmishandeling, wat ook in de Hoeksche Waard 
helaas voorkomt. In de rubriek Mantelzorg leest u 
hoe een dochter zorgt voor haar moeder, ‘op de 
ouderwetse manier’, zoals ze zelf zegt. Tussen de 
Wetens(w)aardigheden vindt u tenslotte vast en zeker 
wat inspiratie en tips. 
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• Vrijdag 24 april | Maak een vogelhuisje en zet 
deze op Koningsdag voor 15.00 uur in de  
voortuin. Deelnemers maken kans op een prijs. 

• Zaterdag 25 april vanaf 20.00 uur | Online  
Pub Quiz. 

• Dinsdag 27 april van 08.30 tot 13.00 uur |  
Gezinsspeurtocht. 

  Oranjevereniging Oranje Boven
  www.facebook.com/ovoranjeboven

Goudswaard

• Zaterdag 24 en dinsdag 27 april | Verkoop  
van seuterpakketten in samenwerking met  
de Aardappeldrive.

• 09.30 uur | Vlag hijsen live op Facebook.
• Van 10.00 tot 12.00 uur | Inleveren kleurplaten 

van de kleurwedstrijd. 
• Tot 15.00 uur (hele dag) | Waar is Willem met 

zijn gezin? Zoek zoveel mogelijk posters op het 
dorp, maak een foto en stuur het in voor 15.00 
uur. De leukste inzendingen worden verrast.

• Tot 15.00 uur (hele dag) | Versier uw huis, maak 
een foto en stuur het in voor 15.00 uur. De  
3 leukste inzendingen winnen wat lekkers van 
Bakkerij Aardoom.

• Van 16.00 tot 18.00 uur | DJ René van Dalen 
live op Facebook met om 16.30 uur de  
Nationale Toost. 

  Oranjevereniging ’s-Gravendeel
  www.4-oranje.nl
  www.facebook.com/4oranje

‘s-Gravendeel

• Van 10.00 tot 17.00 uur | Hoeksche Waardse 
Huiskamerquiz (editie Heinenoord of Hoeksche 
Waard) te verkrijgen via de website.

• Van 12.00 tot 17.00 uur | Strijden via WhatsApp 
voor de titel ‘Alleskunner van Heinenoord’ met 
diverse opdrachten, vragen en uitdagingen.

• 16.30 uur | Nationale Toost in samenwerking 
met restaurant ’t Land van Wale voor een  
Hoeksche borrelplank.

• Vanaf 19.00 uur | Online bingo. 
• De hele dag | Puzzelspeurtocht.
• De hele dag | Oranje-autopuzzeltocht.

  Oranjevereniging Nederland en Oranje
  www.nederlandenoranje.nl
  www.facebook.com/NederlandenOranje

Heinenoord

Ook dit jaar vieren we Koningsdag anders dan we gewend zijn. Dankzij
de inzet van veel vrijwilligers en verschillende (Oranje)verenigingen is er 
voor bijna elk dorp een leuk programma opgezet om zo – op afstand – met 
elkaar Koningsdag te kunnen vieren. Hierbij is rekening gehouden met de 
coronamaatregelen. 

Kijk voor actuele informatie en deelnamemogelijkheden op de websites of 
Facebookpagina’s van de (Oranje)verenigingen. Staat uw dorp er niet bij? 
Dan kan het zijn dat er geen activiteiten plaatsvinden. 

• Van 10.00 tot 11.00 uur | Stoepkrijtwedstrijd 
‘Krijters Klaar, krijten maar’. 

• Van 08.00 tot 13.00 uur | Soep op de stoep. 
Bestel voor 24 april soep bij Mariet Catering en 
maak er een gezellig lunchmoment van in de 
voortuin.

• Van 14.00 tot 16.00 uur | Maak kennis met … 
Maak kennis met sport- of muziekverenigingen 
en kerken in Klaaswaal.

• 16.30 uur | Nationale toost met Hoeksche  
borrelbox van de Happyfoodbar.

• Van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur | Koningsdag 
Bingo.

  Oranjevereniging Klaaswaal OVK
  www.ovklaaswaal.nl
  www.facebook.com/ovklaaswaal

Klaaswaal

Het dorp zal er gezellig uitzien, want de organisatie 
heeft gevraagd aan alle inwoners om hun tuin te 
versieren. Een aantal verenigingen versiert de 
hoofdstraten.
• Vlag met wimpel hijsen vanaf zonsopkomst.
• Van 10.30 tot 12.00 uur | Kinderen en volwas-

senen maken stoepkrijttekeningen die met een 
drone worden vastgelegd.

• Van 13.30 tot 16.00 uur | Hoeksche Waardse 
Huiskamerquiz, prijzen van lokale ondernemers.

• 16.30 uur | Nationale Toost in samenwerking 
met Het Wapen van Nieuw-Beijerland voor een 
Hoeksche borrelplank.

  Dorpsvereniging Filopopers   
  Nieuw-Beijerland, 

Nieuw-Beijerland

• Van 24 april tot 9 mei | Wandelspeurtocht door 
het hele dorp. 

• In de ochtend op 27 april | Hoeksche Waardse 
Huiskamerquiz met een vleugje Numansdorp.

• Kleuren in de buurt. Op de basisscholen worden 
kleurplaten verspreid. Kinderen kunnen de inge-
kleurde platen vervolgens bij iemand afgeven. 

  Dorpsberaad Numansdorp Samen 
  www.facebook.com/NumansdorpSamen

Numansdorp

• Van 26 tot en met 30 april | Speurtocht door 
Zuid-Beijerland

• Maandag 26 april om 20.00 uur | Livestream 
Hitsertse Quiz  

• Dinsdag 27 april om 10.00 uur | Aubade via 
Facebook

• Dinsdag 27 april  om 18.30 uur | Livestream 
Zuid-Beijerland Got Talent en CupCakeCup   

• Woensdag 28 april, hele dag | Stoepkrijtwed-
strijd 

• Donderdag 29 april om 18.30 uur | Livestream 
Kids Bingoshow en uitslag 

• Vrijdag 30 april om 20.00 uur | Livestream 
Hitsertse Avond   

• Zaterdag 1 mei om 20.00 uur | Livestream 
Oranje Bingo  

  Oranjevereniging Zuid-Beijerland
  www.oranjeverenigingzbl.nl
  www.facebook.com/oranjeverenigingzbl 

Zuid-Beijerland

• Hele dag | De Oranjevereniging bezorgt plantjes 
op diverse locaties in Strijen, te beginnen bij De 
Hoge Weide. 

• Tijdens de Koningsspelen op 23 april geeft de 
Oranjevereniging lunchpakketten aan kinderen 
van de Meerwaarde, de Parel en Het Talent. De 
kleurplaat die in het pakket zit kan voor 30 april 
ingeleverd worden. Daarmee maken de kinde-
ren kans op een schepijsje voor de hele klas bij 
Happas & Tapas Express. 

  Oranjevereniging Strijen
  www.oranjeverenigingstrijen.nl
  www.facebook.com/
  oranjeverenigingstrijen

Strijen

Wij wensen iedereen een gezellige en feestelijke Koningsdag!

• 08.00 uur | Vlag hijsen op het kerkplein.
• Van 10.00 tot 18.00 uur | Wandeltocht  

Sporenroute Tweede Wereldoorlog met na 

  Oranjevereniging Koningin  
  Wilhelmina Westmaas 
  www.oranjeverenigingwestmaas.nl 

Westmaas

• Hele dag | Kroontjes knutselwedstrijd, de 5 
mooiste inzendingen winnen een prijs.

• Hele dag | Hoeksche Waardse Huiskamerquiz.

  Oranjevereniging Koningin Wilhelmina  
  Mijnsheerenland
  www.facebook.com/ 
  oranjeverenigingMHL

Mijnsheerenland

• Hele dag | Versier uw voortuin, hang de vlag uit 
en maak kans op een prijs.

• Hele dag | Actieve letterspeurtocht. Degene 
met de leukste of langste oplossing wint een 
prijs.

  Oranjevereniging Piershil
  www.oranjeverenigingpiershil.nl
  www.facebook.com/ 
  oranjevereniging.piershil

Piershil



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.

Vlaggen tijdens Koningsdag 
en dodenherdenking

De Nederlanders die een Nederlandse vlag in 
huis hebben, gebruiken deze het meeste tijdens 
Koningsdag op 27 april, de dodenherdenking op 4 mei 
en op 5 mei Bevrijdingsdag. Wij roepen iedereen 
op om ook dit jaar weer uitbundig te vlaggen. Ook 
gemeente Hoeksche Waard doet graag mee en laat de 
Nederlandse driekleur weer overal wapperen.

Maar wat is nu ook alweer precies de 
vlaginstructie? 
Ten aanzien van het uitsteken van de Nederlandse 
vlag wordt onderscheid gemaakt tussen ‘uitgebreid 
vlaggen’ (UV) en ‘beperkt vlaggen’ (BV). Bij ‘uitgebreid 
vlaggen’ hangen alle gebouwen van de gemeente de 
vlag uit. Dit doen we altijd op Koningsdag. Bij ‘beperkt 
vlaggen’ wordt de vlag alleen op de gemeentehuizen 
in Oud-Beijerland en Maasdam gehesen, zoals op de 
verjaardag van prinses Beatrix. 

Gebruik oranje wimpel
Vlag én wimpel mogen uit op Koningsdag en de 
verjaardagen van Koningin Máxima, Prinses Beatrix 
en de Prinses van Oranje Catharina-Amalia Beatrix 
Carmen Victoria.

Data voor het vlaggen
• Dinsdag 27 april tijdens Koningsdag (UV);
• Dinsdag 4 mei tijdens de nationale 

dodenherdenking, met halfstok vlaggen van 
18.00 uur tot zonsondergang (UV);

• Woensdag 5 mei tijdens Bevrijdingsdag (UV).

Online Workshop 
‘StoelYoga’ voor 
mantelzorgers
MEE Mantelzorgondersteuning Zuid-Hollandse 
Eilanden verzorgt samen met vitaliteitscoach Fee 
Busenkell een online workshop ‘StoelYoga’ voor 
mantelzorgers. Alle mantelzorgers van de  
Zuid-Hollandse Eilanden zijn van harte uitgenodigd 
voor deze online workshop op donderdagavond 6 mei 
2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur. Aanmelden kan via 
0181 333507 of servicebureau@meeplus.nl 

Mantelzorgers zijn vaak druk met de zorg voor een 
partner of familielid. Dit kan veel tijd vragen. Ook 
al doen mantelzorgers dit vaak met liefde, tijd en 
aandacht voor henzelf schiet er vaak bij in. Daarom is 
het belangrijk om stil te staan bij je eigen houding en 
ademhaling. Spanningen, piekeren, stress, lichamelijke 
klachten en emoties hebben een grote invloed op 
de ademhaling. Een goede houding en ademhaling 
maakt je mentaal sterker, verzacht lichamelijke 
klachten en draagt bij aan meer vitaliteit. Deze 
avond verzorgt Fee daarom een workshop stoelyoga 
met ontspanningsoefeningen en aandacht voor 
de ademhaling. Voor deze workshop is geen yoga-
ervaring nodig. Deelname is gratis. 

Voor aanmelden kunt u contact opnemen met 
Mantelzorgondersteuning MEE Zuid- Hollandse 
eilanden via 0181- 33 35 07 of  
servicebureau@meeplus.nl. U ontvangt vooraf van ons 
een TEAMS-link waarmee u kunt inloggen.

GreenPee tegen wildplassen

Vorige week hebben we op het kleine parkeerterrein 
aan de Kerkstraat (achter de Peperstraat) in  
Oud-Beijerland een GreenPee geplaatst. Een GreenPee 
is een combinatie van een urinoir en een plantenbak. 
Bij elke plasbeurt wordt de urine opgevangen in een 
reservoir. Als dat vol is wordt deze leeggepompt 
en wordt de urine verwerkt tot schoon water en 
biologische meststof. 

Met de plantjes bovenop ziet het urinoir er in het 
straatbeeld ook nog eens wat beter uit dan de 
gemiddelde plaszuil. Een aantal jaren geleden 
werd hier een gewone plaszuil geplaatst. Er waren 
namelijk veel klachten over wildplassen in dit gebied. 
De zuil werd elke vrijdag neergezet en maandag 
weer opgehaald. Het bleek een succes, maar het elk 
weekend brengen en halen van de zuil was wel een 
dure en niet heel milieuvriendelijke oplossing. Daarom 
hebben we nu voor de GreenPee gekozen.

A29 afgesloten 
richting Rotterdam 
Rijkswaterstaat voert in deze periode tijdens 
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 het komende 
weekeinde plaats: 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 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.

Werkzaamheden 
Kreupeleweg Klaaswaal
In het tweede kwartaal van 2021 vinden er 
werkzaamheden plaats op en aan de Kreupeleweg 
in Klaaswaal. De start van de werkzaamheden 
vindt plaats in week 18 (maandag 3 mei). De 
werkzaamheden duren ongeveer 8 weken, afhankelijk 
van de weeromstandigheden.

De uitvoering van de werkzaamheden aan de 
Kreupeleweg worden verdeeld in 3 fases. Dit betekent 
dat de weg in delen, maar wel aaneengesloten wordt 
aangepakt. Per fase vernieuwt de aannemer de 
verhardingen, krijgt het groen de nodige aandacht 
en wordt de openbare verlichting aangepast. Om het 
snelheidsgedrag in de straat positief te beïnvloeden 
wordt de weg anders ingericht.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door: 
Aannemingsbedrijf van den Berg Westmaas bv en 
D. van der Steen uit Utrecht.

Gemeente stuurt enquête 
uit naar startende 
ondernemers 

Ruim 1.100 ondernemers in de Hoeksche Waard 
ontvingen een mailing van de gemeente. Daarin vraagt 
de gemeente om wensen en ervaringen van startende 
ondernemers te delen in een online enquête. Met 
de uitkomsten kan een beter beeld worden gevormd 
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van de behoeften van een startende ondernemer. Dit 
moet bijdragen aan het startersbeleid dat hier goed op 
aansluit.

Online enquête 
Via een QR code op de mailing worden startende 
ondernemers eenvoudig naar de enquête geleid. 
Deze is ook te bereiken via www.gemeentehw.
nl/startersbeleid en duurt ongeveer 10 minuten. 
Ondernemers die maximaal 5 jaar geleden gestart 
zijn met ondernemen leveren zo een waardevolle 
bijdrage aan het beleid van de gemeente. Los van het 
onderzoek, gaat gemeente Hoeksche Waard ook in 
gesprek met partijen die zich inzetten voor startende 
ondernemers in de Hoeksche Waard.

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

14-04-2021 Het aanleggen van een in- en uitrit - 

Damweide 24 in Strijen.

14-04-2021 Het bouwen van een loods - 

Thomas Edisonstraat 4 in Zuid-Beijerland. 

14-04-2021 Het plaatsen van een dakkapel - de Heul 2 

in Maasdam. 

15-04-2021 Het bouwen van een glasvezelcentrale - 

Reigerstraat in Strijen. 

15-04-2021 Het plaatsen van een mantelzorgchalet 

en het aanvragen van een ontheffing 

voor het kopen van de woning met 

bestemming detailhandel - Stougjesdijk 82 

in Westmaas. 

15-04-2021 Het uitbreiden van de woning -  

Korteweg-Oost 1 in Klaaswaal. 

16-04-2021 Het plaatsen van 2 trekkershutten - 

Sassedijk 6 in Strijensas. 

16-04-2021 Het plaatsen van een billboard - 

Boonsweg 26 in Heinenoord. 

16-04-2021 Het uitbreiden van het bedrijfspand - Aston 

Martinlaan 39 in Oud-Beijerland. 

19-04-2021 Het bouwen van 2 woningen - Molendijk 7 

in Numansdorp. 

19-04-2021 Het uitbreiden van de tandartspraktijk - 

Maseratilaan 7 in Oud-Beijerland. 

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

14-04-2021 Afwijken van ruimtelijke regels voor 

buitenopslag - Boonsweg 18b in 

Heinenoord. 

14-04-2021 Het tijdelijk plaatsen van een friteskraam 

- Groene Kruisweg perceel kadastraal 

bekend Numansdorp sectie E nummer 

596. 

14-04-2021 Het aanbrengen van een raam in de 

zijgevel - Hoflaan 66 in Klaaswaal. 

15-04-2021 Het wijzigen van de bestemming 

en bouwkundige aanpassingen - 

Schouteneinde 21 in Puttershoek. 

15-04-2021 Het uitvoeren van groot onderhoud - 

Oranjestraat 25 in Heinenoord. 

15-04-2021 Het verbreden van de oprit - van 

Wassenhovenstraat 12 in  

Nieuw-Beijerland. 

16-04-2021 Het kappen van 3 bomen - nabij 

Wilhelminastraat 36a in Puttershoek. 

16-04-2021 Het plaatsen van een veranda/prieel in de 

voortuin - Singel 14 in ‘s-Gravendeel. 

16-04-2021 Het bouwen van een woning - 

Stougjesdijk 157 in Mijnsheerenland. 

16-04-2021 Het uitbreiden van de woning - 

Sportlaan 28 in Oud-Beijerland. 

16-04-2021 Het dempen van een sloot - 

Schuringsedijk 136 in Numansdorp, 

Sectie D 1538. 

19-04-2021 Het plaatsen van een hardhouten 

damwand - Bommelskoussedijk 90 in 

Klaaswaal. 

19-04-2021 Het renoveren van de woning - 

Meeuwenoordseweg 1a in Strijen. 

19-04-2021 Het bouwen van een woning - 

Wintertaling 25 in Numansdorp. 

19-04-2021 Het bouwen van een woning - Schenkelhof 

1, Sectie N Perceelnummer 4440, in 

Strijen.

20-04-2021 Het bouwen van 6 woningen - Boezemhof 

10, 12, 19 en 21 en Boezembaan 20a en 

20b in ‘s-Gravendeel.

Beslistermijn verlengen

Datum verlen-

ging

Zakelijke inhoud

15-04-2021 Het plaatsen van een overkapping en 

berging - De Meestoof 7 in Numansdorp. 

De beslistermijn wordt met 6 weken 

verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 

Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor dinsdag 27 mei. 

15-04-2021 Het vervangen van de bestaande garage 

door een nieuwe garage - Havenweg 10 in 

Klaaswaal. De beslistermijn wordt met 6 

weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van 

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor dinsdag 29 juni. 

15-04-2021 Het bouwen van een bedrijfsloods 

ten behoeve van het vestigen van een 

hoveniersbedrijf - Weelsedijk 61a in 

Strijen. De beslistermijn wordt met 6 

weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van 

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor dinsdag 1 juni.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

16-04-21 Vergunning voor het plaatsen van een 

mobiel onderzoekscentrum voor het 

bevolkingsonderzoek borstkanker vanaf 

medio augustus 2021 tot medio november 

2021 op het parkeerterrein achter 

verzorgingstehuis de Hoge Wijde aan de 

Grote Weel 1 in Strijen. 

Toekenning straatnaam

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

20-04-2021 Thomas van der Wiltpad in Oud-Beijerland

20-04-2021 Matthijs Quispelhof in Oud-Beijerland

15-01-2021 Kristalweg in Puttershoek

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

14-04-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Prinses 

Irenestraat 4 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/093545)

14-04-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudenden materialen - van 

Ruysdaelstraat 7 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/093630)

15-04-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Van 

Beethovenstraat 194 in Numansdorp. 

(Z/21/093792)

Vervolg



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

26-04 tot en 

met 01-05-2021

Kika in Klaaswaal.

Ontwerpbestemmingsplan 
en ontwerp-
omgevingsvergunning 
‘Waterstoftankstation 
Heinenoord’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Waterstoftankstation Heinenoord’ en de ontwerp-
omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Op 
het bestemmingsplan en omgevingsvergunning is de 
coördinatieregeling van toepassing (artikel 3.30 Wet 
ruimtelijke ordening).

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
en de omgevingsvergunning
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw 
van een waterstoftankstation op het bedrijventerrein 
Reedijk bij Heinenoord. Het waterstoftankstation is 
gericht op het aanbieden van duurzame brandstoffen 
voor grote voertuigen, in het bijzonder voor lijnbussen. 
De coördinatieregeling maakt het mogelijk om 
de benodigde besluiten voor deze ontwikkeling 
gezamenlijk voor te bereiden. 

Voor het waterstoftankstation heeft Everfuel NL 
een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. 
Deze aanvraag heeft betrekking op de activiteiten 
‘bouwen’ , ‘aanleggen’ en ‘milieu’. De ontwerp 
omgevingsvergunning ligt ook ter inzage. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen en de 
ontwerp-omgevingsvergunning kunt u met ingang van 
zaterdag 24 april tot en met vrijdag 4 juni bekijken op 
de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de  
IMRO-code NL.IMRO.1963.BPHtnkstationHND20-ON01). 
Wanneer u de stukken in het gemeentehuis of een 
servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak maken met 
Krista Lorsheijd of een andere medewerker van het 
Team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer 14 
0186 of per e-mail, krista.lorsheijd@gemeentehw.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat 
het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-
omgevingsvergunning ter inzage liggen. 
Schriftelijke zienswijzen tegen 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 ontwerpvergunning 
Waterstoftankstation Heinenoord’
Schriftelijk 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 
Waterstoftankstation Heinenoord’.

Vragen?
Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan of 
de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u terecht 
bij Krista Lorsheijd, of de medewerkers van het 
Team Omgeving, via 14 0186 of via e-mail,  
krista.lorsheijd@gemeentehw.nl 

Hernieuwde bekendmaking

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoekseweg 14 
te Strijen’ ter inzage
Het collega 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
Wij publiceerden op vrijdag 9 april dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Hoekseweg 14 te 
Strijen’, het ontwerpbesluit hogere waarden (Wet 
geluidhinder) en alle bijlagen met ingang van zaterdag 
10 april tot en met vrijdag 21 mei ter inzage lagen. 
Daarbij vermeldden wij dat u de stukken kunt bekijken 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de 
IMRO-code: NL.IMRO.1963.BPHoekseweg14STR21-
ON01). Door een technische storing kon u de stukken 
echter pas vanaf maandag 12 april via deze website 
raadplegen. Om die reden verlengen wij de ter 
inzage termijn. De stukken liggen dan ook tot en met 
maandag 24 mei ter inzage. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 
liggen (dus tot en met maandag 24 mei). 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:
Het college van B&W van 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 de 
stukken inzien? 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 woensdag 7 april is een melding ontvangen 

in het kader van het ‘Activiteitenbesluit 
milieubeheer’. Het gaat over het bouwen van een 
procductiebedrijf op het adres Boendersweg 36 in 
‘s-Gravendeel. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-21-389388.

• Op donderdag 4 maart is een melding ontvangen in 
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het indienen van een melding omdat 
de vergunning is komen te vervallen. Daarbij is het 
bedrijf uitgebreid met 2 nieuwe opslagruimtes. 
Het bedrijf is gelegen aan de Griendweg 13 in 
‘s-Gravendeel. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-21-387446.

Meer informatie? 
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-
Holland 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.

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten om aan Evides N.V. Waterbedrijf, 
ten behoeve van de inrichting gelegen Laurens 
Jzn. Costerstraat 13 in Oud-Beijerland, in het 
belang van de bescherming van het milieu, 
maatwerkvoorschriften op te leggen. Het opleggen 
van maatwerkvoorschriften gebeurt op grond van het 
bepaalde in artikel 8:42 van de Wet milieubeheer, het 
betreft ‘het wijzigen van de voorschrift 4.2 van het 
Besluit maatwerkvoorschriften’.

De beschikking met bijbehorende stukken is op 
afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de 
Wittstraat 140 te Dordrecht. Via telefoonnummer  
078-770 8585 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen 
deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te 
geschieden door het indienen van een bezwaarschrift 
gericht aan het collega van B&W van gemeente 
Hoeksche Waard (Postbus 2003, 3260 EA Oud-
Beijerland). Een bezwaarschrift kan worden ingediend 
gedurende een termijn van 6 weken na de datum van 
verzending van deze beschikking.

V E R V O L G



Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
dient in ieder geval het volgende te bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van de beschikking waartegen 

bezwaar wordt gemaakt;
• de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot het treffen 
van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank 
Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam. Het verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij 
de Voorzitter van de Afdeling Rechtbank Rotterdam. 
Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist.

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

Naam Plaats Datum  uitschrijving

O.N. Kastablank Heinenoord 26-03-2021

R. Rogalińska Oud-Beijerland 01-04-2021

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:
• Mandaatbesluit huisvestingsvergunning gemeente 

Hoeksche Waard voor HW Wonen;
• Het instellen van een inrijverbod op de Middelweg 

(aansluiting Wethouder van der Veldenweg) in 
Numansdorp voor vrachtverkeer in westelijke 
richting;

• In het kader van de realisatie van een fietsstraat 
aan de Sportlaan in Maasdam vanaf de kruising 
met de Sportlaan bij het gemeentehuis tot aan de 
brandweerkazerne heeft het college van B&W van 
gemeente Hoeksche Waard het volgende besloten:

 -  Het intrekken van de bestemming parkeerterrein;
 -  Het instellen van een parkeerverbodszone 

(“uitgezonderd de parkeervakken”);
 -  2 extra parkeerplaatsen aan te wijzen voor het 

uitsluitend opladen van elektrische voertuigen, 
de twee parkeervakken grenzend aan de reeds 
voor elektrisch laden aangewezen parkeervakken 
gelegen naast de fietsenstalling van het 
gemeentehuis.

De burgemeester heeft op dinsdag 16 maart het 
volgende besluit vastgesteld:
• Beleidsregels voor sluiting van voor publiek 

openstaande gebouwen HW;
• Beleidsregel Last onder dwangsom drugshandel op 

straat gemeente Hoeksche Waard 2021.

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

Nieuws uit de gemeenteraad

Meivakantie gemeenteraad

Wegens de meivakantie staan er even geen 
raadsvergaderingen op de planning. Dinsdag 11 mei 
gaat de gemeenteraad Hoeksche Waard weer verder 
met zijn vergaderingen. Dan zijn er gelijktijdig 2 
bijeenkomsten Beeldvorming. 

Tijdens de beeldvorming is niet de raad aan het woord, 
maar inwoners, instellingen of bedrijven die het woord 
tot de raad willen richten over een bepaald thema. 

Kijk voor meer informatie over de agenda van de 
beeldvormende bijeenkomsten op https://www.

gemeentehw.nl/agendas-en-vergaderstukken. Klik 
op datum 11 mei 2021, daar vindt u binnenkort 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

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


