
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

Dodenherdenking

Op 4 mei vindt in Nederland de Dodenherdenking 
plaats. Waar je normaal gesproken op verschillende 
plekken in de Hoeksche Waard samen de 
oorlogsslachtoffers kunt herdenken, krijgt 
Dodenherdenking 2021 door het coronavirus 
wederom een andere invulling. In onze gemeente 
wordt in 8 dorpen een herdenking georganiseerd. 
Deze herdenkingen vinden in besloten kring plaats 
en belangstellenden worden vriendelijk verzocht 
de herdenkingen niet bij te wonen. De toespraken 
worden na afloop van de herdenkingen gepubliceerd 
op de gemeentelijke website.

Ondernemers bent u klaar 
voor energielabel C?

Bent u ondernemer in de Hoeksche Waard en heeft 
u een kantoorruimte groter dan 100 m2? En maakt 
deze kantoorruimte meer dan 50% uit van uw 
bedrijfsgebouw? Dan verandert er vanaf 1 januari 2023 

iets voor u. Uw bedrijfsgebouw moet in 2023 minimaal 
energielabel C hebben. Wilt u hierover meer weten? 
Op 19 mei is er een webinar ‘Bent u klaar voor 
energielabel C?’. 

De wettelijke verplichting gaat in op 1 januari 2023. 
Uiterlijk op die datum moet u alle maatregelen hebben 
genomen, die leiden tot minimaal energielabel C voor 
uw bedrijfsgebouw.

Webinar over de wet- en regelgeving en 
hoe u kunt voldoen aan energielabel C
In een kort webinar neemt Energieke Regio Hoeksche 
Waard u mee in de wet- en regelgeving rondom 
Energielabel C en de mogelijkheden om hieraan 
te voldoen. Energieke Regio Hoeksche Waard 
kan u hierbij ook begeleiden en is hierin volledig 
onafhankelijk. Tijdens de webinar hoort u daar meer 
over. Ook is er ruimte om uw vragen te stellen en 
andere onderwerpen over de verduurzaming van uw 
bedrijfspand aan de orde brengen.

Meer informatie en aanmelden
Het webinar vindt plaats op woensdag 19 mei en start 
om 16.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. U meldt zich 
aan door een e-mail te sturen naar Energieke Regio 
Hoeksche Waard met als onderwerp ‘Aanmelden 
webinar’ via jweijkenduijn@energiekeregio.nl. 
Vermeld in de e-mail ook graag uw naam, organisatie, 
e-mailadres en telefoonnummer. Nadat u zich heeft 
aangemeld, ontvangt u de deelnamelink voor de 
webinar. Kijk voor meer informatie op:  
energiekeregio.nl/bent-u-klaar-voor-energielabel-c. 

Energieke Regio Hoeksche Waard is een samenwerking 
van gemeente Hoeksche Waard, Rabobank Zuid-
Hollandse Eilanden en Stichting Energieke Regio.

Fietsroute ‘In de voetsporen 
van de Canadezen’

Bent u op zoek naar een mooie, historische en 
interessante fietsroute? Stap op de trappers en volg de 
route van onze Canadese bevrijders. Deze fietsroute 

werd vorig jaar samengesteld ter gelegenheid van 75 
jaar vrijheid. De Hoeksche Waard werd bevrijd door 
de Canadezen. Maar waar zetten ze nu voor het eerst 
voet aan wal en waar hadden zij hun kampementen 
op ons eiland? Tijdens de fietsroute - van ruim 36 
kilometer – fietst u door het oostelijke deel van de 
Hoeksche Waard. Langs historische plekken waarvan 
u de beschrijving terugvindt in de brochure. Vindt 
u 36 kilometer wat veel? Er staan ook 2 verkorte 
routes in de brochure. Gaat u ook op de fiets de 
Canadezen achterna? Download de brochure op www.
gemeentehw.nl / Actueel / Nieuws. Veel fietsplezier!

Randweg Klaaswaal - 
Alternatieven en varianten 
verkennen

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) lag 
van 17 oktober 2020 tot en met 27 november 2020 
voor iedereen ter inzage. Tijdens deze termijn kon 
iedereen een zienswijze indienen. Wij ontvingen 
wij een behoorlijk aantal reacties van inwoners en 
ondernemers. Deze zienswijzen verwerkten wij in de 
Nota van beantwoording. In deze nota geven we weer 
waar alle zienswijzen over gaan en geven wij aan wat 
wij wel en niet van die reacties overnemen en waarom 
we dit doen. De Nota van beantwoording kunt u 
vinden onder het kopje ‘Documenten’ op  
www.gemeentehw.nl/randwegklaaswaal. 

Daarnaast wonnen wij advies in bij de landelijke 
Commissie m.e.r. Deze onafhankelijke commissie 
adviseert ons over de inhoud van de NRD en geeft aan 
of deze de juiste informatie bevat voor het opstellen 
van een milieueffectrapportage (MER). Het advies is 
openbaar en kunt u nalezen op de website  
www.commissiemer.nl. U kunt het advies vinden onder 
het kopje adviezen.

Alle opties voor tracé openhouden
We nemen de zienswijzen en het advies van de 
Commissie m.e.r. serieus. Daarom doen we nu een 
extra stap. We houden alle mogelijke opties voor het 
tracé voor de randweg nog een keer tegen het licht. 
En kijken welke opties echt kansrijk zijn.

Op dit moment verkennen wij de alternatieven en 
varianten die de Commissie m.e.r. adviseert in een 
bureaustudie. Deze alternatieven en varianten toetsen 
wij op effectiviteit in relatie tot de doelstellingen die 
we willen bereiken met de aanleg van een randweg. 
Als blijkt dat (een of meerdere van) deze alternatieven 
en/of varianten voldoende kunnen bijdragen aan 
de doelen, nemen wij deze volledig mee in de MER. 
Dit betekent ook dat wij dan met inwoners en 
belanghebbenden in gesprek gaan. Wij willen dit graag 
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in mei doen. Uiteraard informeren wij u hier op tijd 
over. 

Nieuwsbrief 1 is uit!
2 weken geleden verstuurden wij de eerste digitale 
nieuwsbrief over de randweg Klaaswaal. Heeft u deze 
nieuwsbrief niet ontvangen of wilt u zich aanmelden? 
Stuur dan een e-mail naar  
randwegklaaswaal@gemeentehw.nl. 

Meer informatie over het project vindt u op  
www.gemeentehw.nl/randwegklaaswaal. 

Klaaswaal – Werkzaamheden 
Kreupeleweg 
Binnenkort vinden er werkzaamheden aan de 
Kreupeleweg in Klaaswaal plaats. U kunt hierbij 
denken aan het aanpassen van de inrichting en 
de verhardingen binnen de bebouwde kom. 
Aannemingsbedrijf van den Berg Westmaas bv uit 
Heinenoord en D. van der Steen uit Utrecht voeren de 
werkzaamheden uit.

De start van de werkzaamheden staat ingepland 
voor week 18 (maandag 3 mei). De werkzaamheden 
duren ongeveer 8 weken, afhankelijk van de 
weersomstandigheden. De uitvoering van de 
werkzaamheden zijn in fases verdeeld. Dit betekent 
dat de weg in delen, maar wel aaneengesloten 
wordt aangepakt. Per fase vernieuwen we 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 inrichting aangepast. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u overlast ervaren. Wij vragen 
hiervoor uw begrip. Kijk voor meer informatie op 
www.gemeentehw.nl / Werk in uitvoering.

Mijnsheerenland –  
Tijdelijke afsluiting 
Raadhuislaan/Molenweg
In verband met werkzaamheden aan de Raadhuislaan 
en bij de aansluiting Raadhuislaan/Molenweg zijn er 
beperkingen voor het verkeer op de volgende dagen:
• Maandag 3 mei (en mogelijk 4 en 5 mei): de 

Raadhuislaan is afgesloten tussen Burgemeester 
Walsumstraat en de Molenweg. De Molenweg 
is ook afgesloten. Er worden verkeersregelaars 
ingezet;

• Woensdag 5 mei tot en met vrijdag 7 mei: de 
Molenweg is afgesloten. Daarnaast is er een halve 
rijbaan afzetting op de Raadhuislaan ter hoogte van 
de Molenweg. Er worden verkeersregelaars ingezet.

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

19-04-2021 * RECTIFICATIE – 23-04-2021 * Het 

bouwen van 2 woningen - Molendijk 7 

in Numansdorp. (Z/21/094239) – Deze 

aanvraag gaat niet door.

21-04-2021 Het bouwen van een woning - 

Wintertaling 23 in Numansdorp. 

(Z/21/094479)

21-04-2021 Het plaatsen van een overkapping - 

Ben Goerionpad 45 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/094647)

21-04-2021 Het plaatsen van zonnepanelen voor 

de stroomvoorziening van een duiker - 

Waleweg in Strijen. (Z/21/094651)

21-04-2021 Het realiseren van een opbouw 

aan de zijkant van de woning - 

Mendelssohnstraat 12 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/094658)

22-04-2021 Het aanbrengen van een metalen 

ondersteuning - Spui 12 in Strijen. 

(Z/21/094761)

22-04-2021 Het bouwen van een schuur - Molendijk 92 

in Goudswaard. (Z/21/094775)

22-04-2021 Het bouwen van een woning - Damgaarde 

kavel 13 in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/094756)

22-04-2021 Het plaatsen van een dakopbouw - Lijster 

15 in Maasdam. (Z/21/094798)

22-04-2021 Het realiseren van een dakterras 

- Dorpsstraat 37 in Heinenoord. 

(Z/21/094678)

23-04-2021 Het bouwen van studio’s en 

appartementen - Ooststraat/ 

Prins Bernhardstraat in Oud-Beijerland. 

(Z/21/094911)

25-04-2021 Het aanleggen van een in-/uitrit - 

Seringenstraat 5 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/095028)

25-04-2021 Het bouwen van een vrijstaande woning 

met in-/uitrit - Ambachtsheerenlaan 2 in 

Zuid-Beijerland. (Z/21/095001)

25-04-2021 Het wijzigen van het gebruik - 

Emmastraat 2c in Heinenoord. 

(Z/21/095022)

26-04-2021 Het plaatsen van een schutting - 

Bizetstraat 1, 3 en 5 in Numansdorp. 

(Z/21/095238)

26-04-2021 Het vervangen van een loods - 

Weverseinde 205 in Puttershoek. 

(Z/21/095040)

26-04-2021 Het plaatsen van balkonbeglazing- 

Perengaard 63 in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/095190)

26-04-2021 Het bouwen van 4 woningen Damakkers 1 

t/m 4 in Nieuw-Beijerland. (Z/21/095243)

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

21-04-2021 Het wijzigen van de kopgevel en het 

sauzen van de woning - Middelsluissedijk 

WZ 51 in Numansdorp. (Z/21/083451)

21-04-2021 Het plaatsen van een overkapping 

- Ritselaarsdijk naast 11m (sectie E 

perceelnummer 194) in Westmaas. 

(Z/21/088896)

22-04-2021 Het realiseren van een nokverhoging aan 

de achterzijde - Van Heesenstraat 4 in 

‘s-Gravendeel. (Z/21/089016)

22-04-2021 Het splitsen van het pand in een winkel 

en bovenwoning, het wijzigen van de 

achtergevel en het plaatsen van een 

dakkapel - Oostdijk 26 en Ooststraat 25 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/089071)

22-04-2021 Het vergroten van de garage - 

Romeinseweg 1 in Mijnsheerenland. 

(Z/21/088170)

22-04-2021 Het realiseren van een nokverhoging 

- Irisstraat 27 in Zuid-Beijerland. 

(Z/21/087913)

22-04-2021 Het vervangen van muren door stalen 

balken en kolommen - Strienemonde 2 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/092040)

23-04-2021 Het plaatsen van een dakopbouw 

- Sportlaan 76 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/083894)

26-04-2021 Het veranderen van de gevel - 

Bommelskoussedijk 8 in Klaaswaal. 

(Z/21/088304)

26-04-2021 Het verplaatsen van een reclamebord - 

Kerkstraat 8 a in Strijen. (Z/21/091953)

26-04-2021 Het uitbreiden van de tandartspraktijk 

- Maseratilaan 7 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/094265)

26-04-2021 Het realiseren van een dakopbouw 

- Stougjesdijk 25 in Westmaas. 

(Z/21/093073)

Beslistermijn verlengen

Datum 

verlenging

Zakelijke inhoud

23-04-2021 Het plaatsen van een keerwand - 

Perengaard 1 en 3 in Nieuw-Beijerland. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

08-06-2021. (Z/21/086840)

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 
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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

21-04-2021 Het slopen van een deel van het 

hoofdgebouw - Mendelssohnstraat 12 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/094657)

21-04-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Plaszoom 3 

in ‘s-Gravendeel. (Z/21/094527)

23-04-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Ranonkelstraat 59 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/094853)

26-04-2021 Het vervangen van een loods - 

Weverseinde 250 in Puttershoek. 

(Z/21/095039)

26-04-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Plataanstraat 

30 in Puttershoek. (Z/21/095147)

27-04-2021 Asbest tuinhuisdakje verwijderen 

Jasmijnstraat 7 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/095250)

’s-Gravendeel - Realisatie 
gehandicapten parkeerplaats 
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken te realiseren voor de ingang van het 
woongebouw Spinhof aan de Spinnerijstraat in 
’s-Gravendeel.

Bezwaarschrift indienen 
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, 

binnen een termijn van 6 weken, een schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van B&W van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 
2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
Op dinsdag 20 april is een kennisgeving van het 
daarbij aangegeven besluit ingediend door Sando 
Puinrecycling ingevolge artikel 4.1 van het ‘Besluit 
mobiel bouw- en sloopafval’ voor het plaatsen van een 
mobiele puinbreker aan de Reedijk 11 in Heinenoord. 
De werkzaamheden vinden plaats gedurende 
maximaal 1 werkdag van 07.00 tot 19.00 uur, in de 
periode van maandag 10 mei tot en met maandag 9 
augustus 2021.

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.
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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


