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

Visie ‘De Buitenzomerlanden; opladen aan
de Oude Maas’
In deze visie staat beschreven dat we toewerken naar
het hoofddoel, een mooi natuurgebied vanaf Klein
Profijt in Oud-Beijerland tot aan Puttershoek met meer
ruimte voor (getijden)natuur. Ook beschrijft de visie het
windpark en zonnepark. De volledige visie kunt u vinden
op www.gemeentehw.nl/buitenzomerlanden.
U kunt zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief over
de ontwikkelingen in het gebied. Dit kunt u doen door
een e-mail te sturen naar
ondersteuningpro@gemeentehw.nl.

7 mei
2021

• de aansluiting van de N59 richting de A29;
• de A29 parallelbaan over de Volkerakbrug (Sluispad
Noord), richting Willemstad.
• Voor (brom)fietsers en voetgangers blijft de
parallelbaan wel toegankelijk.

Omleidingen en adviesroutes wegverkeer
Vanuit Rotterdam:
• verkeer richting Bergen op Zoom wordt omgeleid
via de A16, de A17 en de A59;
• verkeer op de A29 richting Fijnaart, Heijningen,
Dinteloord en Willemstad wordt omgeleid via de
N59, N257 en de A4.

Extra reistijd

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!
• Toezicht/Handhaver (28-36 uur)
• Adviseur Integrale Veiligheid /
aandachtsgebied Crisisbeheersing
(32-36 uur)
• Adviseur Integrale Veiligheid /
aandachtsgebied Zorg & Veiligheid
(32-36 uur)

Weggebruikers moeten rekening houden met extra
reistijd van maximaal 30 minuten.

Weggevallen informatie in
70-plus magazine ‘ Wegwijs’
Onlangs viel bij alle 70-plussers in de Hoeksche
Waard de nieuwste editie van het seniorenmagazine
‘Wegwijs’ op de mat. Bij het artikel ‘
Personenalarmering’ is helaas het laatste gedeelte van
de tekst met contactinformatie weggevallen. Deze
tekst moest zijn:

Meer informatie

4 weekendafsluitingen A29
richting Bergen op Zoom
Pas op de plaats voor proces
zonnepark Heinenoord

Careyn Personenalarmering

De afgelopen maanden was er veel te doen over
zonnepark Heinenoord. Wethouder Piet van Leenen
besloot dan ook om een pas op de plaats te maken in
het proces. Het project en daarmee de aanvraag voor
de omgevingsvergunning is gepauzeerd.
“Ik had de afgelopen tijd verschillende gesprekken met
bewoners over de ontwikkelingen in het gebied”, aldus
wethouder Piet van Leenen. “Ook heb ik de uitslag van
de enquête tot me genomen, die door veel inwoners
uit Heinenoord is ingevuld. Ik heb veel waardering
voor de aanpak en opzet van de enquête. Eigenlijk was
in alle gesprekken de belangrijkste boodschap: ‘betrek
ons, het gaat om onze woonomgeving’. En dat gaan
we de komende tijd doen.”

Samen optrekken
De komende tijd gaan we in gesprek met een aantal
inwoners en andere betrokkenen om te bedenken
hoe we het proces verder samen kunnen oppakken.
Voor de zomervakantie organiseert de gemeente
een (digitale) bijeenkomst voor de inwoners van
Heinenoord en andere betrokkenen.

Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard
(samenwerking van zorgorganisaties Alerimus,
Heemzicht en Zorgwaard)
Telefoon 078 - 61 07 305 of stuur een mail naar
info@sphw.nl. Meer informatie vindt u op de website
www.sphw.nl.

Telefoon 088 – 123 99 88 of stuur een mail naar
alarmering@careyn.nl. Meer informatie vindt u op de
website www.careynpersonenalarmering.nl.

Doet u mee aan het
onderzoek naar de
Dementievriendelijkheid
van de Hoeksche Waard?

Van vrijdag 7 tot maandag 31 mei 2021 vindt er rond
4 opeenvolgende weekenden groot onderhoud plaats
op de A29 richting Bergen op Zoom, tussen knooppunt
Hellegatsplein en afrit Willemstad.
Het werk bestaat uit het vervangen van asfalt
en voegovergangen en onderhoud aan de
Volkerakbrug. De werkzaamheden volgen op de 4
weekendafsluitingen van april, in tegengestelde
richting.

Afsluitingen wegverkeer
De werkzaamheden vinden in 4 weekenden plaats: van
7 tot 10 mei, 14 tot 17 mei, 21 tot 24 mei en 28 tot 31
mei. Telkens zijn van vrijdag 22.00 uur tot maandag
05.00 uur afgesloten:
• de A29 tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit
Willemstad, richting Bergen op Zoom (toerit
Willemstad, richting Bergen op Zoom, blijft wel
open);

Sinds 2016 wordt in de Hoeksche Waard door partijen
in Zorg en Welzijn samengewerkt met gemeente
Hoeksche Waard aan een dementievriendelijke
Hoeksche Waard. Zij willen zorgen dat mensen met
dementie zo lang mogelijk volwaardig mee kunnen
doen aan de samenleving. Voor mensen met dementie
is het belangrijk dat mensen in hun omgeving hen
erkennen en aanvaarden en weten dat dementie
een hersenziekte is. Voor mantelzorgers van mensen
met dementie is het belangrijk dat zij weten waar
zij hulp en ondersteuning kunnen vinden en voor
inwoners in het algemeen is het belangrijk dat zij
dementie herkennen en weten waar zij met vragen
terechtkunnen. Want één op de vijf mensen krijgt
deze hersenziekte en dus is het belang van een
dementievriendelijke omgeving groot.
Maar hoe dementievriendelijk ís gemeente Hoeksche
Waard al? Kunnen inwoners de ziekte herkennen?
Weten ze hoe ze iemand met dementie kunnen
helpen? Hoe ze dementie bespreekbaar kunnen
maken? Hebben we met zijn allen oog voor wat
mensen met dementie nog kunnen? Om dat te

weten te komen, wordt de komende maand een
onderzoek uitgevoerd in samenwerking met GGD
Zuid-Holland Zuid. Dit onderzoek zal worden uitgezet
onder het inwonerspanel van GGD Zuid-Holland
Zuid en via de website van gemeente Hoeksche
Waard. Een link naar het digitale onderzoek zal
bovendien verspreid worden via sociale media van de
samenwerkingspartners. Ook als u in uw omgeving
niemand kent met dementie, kunt u de vragenlijst
invullen, graag zelfs! Met de uitkomsten kunnen we
zorgen dat de HW nog dementievriendelijker wordt.
Doet u mee en zit u niet in het inwonerspanel van GGD
Zuid-Holland Zuid? Ga dan naar www.gemeentehw.nl
en vul dementieonderzoek in het zoekveld in. Wilt u
de vragenlijst op papier invullen, dan kan dat natuurlijk
ook. Bel dan 088-7308900, het nummer van Welzijn
Hoeksche Waard, daar weten ze waar u een geprint
exemplaar kunt invullen.

30-04-2021

30-04-2021

1-05-2021

2-05-2021

Het plaatsen van een dakkapel aan de voor

Boendersweg 36 in ‘s-Gravendeel.
(Z/21/088641)

Het uitbreiden en verbouwen van de

3-05-2021

dijkwoning - Blaaksedijk Oost 39 in

(Z/21/095633)

Heinenoord. (Z/21/092213)

Het splitsen van het pand en legaliseren

4-05-2021

- Wintertaling 12 in Numansdorp.

Heinenoord. (Z/21/095830)

(Z/21/087800)

Het bouwen van een berging -

Het realiseren van een dakopbouw Multatulipad 108 in Oud-Beijerland.
(Z/21/095849)
Het verwijderen van een draagmuur -

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

28-04-2021

Standplaatsvergunning weekmarkt voor
de verkoop van dames- en herenkleding

Het bouwen van een woonhuis Paltrokmolen 4 in Numansdorp.

Awb Bekendmakingen

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.

Het maken van een in- en uitrit Doormanstraat 7 in Heinenoord.

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

28-04-2021

Het kappen en vervangen van bomen Marktveld 9 in Nieuw-Beijerland.

3-05-2021

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning - Kreekkant 2 in
Nieuw-Beijerland. (Z/21/095893)

3-05-2021

Het realiseren van een carport/
overkapping - Bovenkruier 14 in
Puttershoek. (Z/21/096057)

3-05-2021

Het plaatsen van een aanbouw aan

3-05-2021

Het verbouwen van het woonhuis (Z/21/095901)

3-05-2021

Het vervangen van een kozijn - Voorstraat
56 in Numansdorp. (Z/21/095954)

4-05-2021

Oost Middelweg 1 in Numansdorp.
(Z/21/095365)
29-04-2021

Het bouwen van een bedrijfspand - nabij
Sikkel 16 in Heinenoord. (Z/21/095591)

29-04-2021

Het bouwen van een woning -

4-05-2021

29-04-2021

Het plaatsen van speeltoestellen Vrouwehuisjesweg 11 in Mijnsheerenland.
(Z/21/090878)

29-04-2021

(Z/21/095618)
29-04-2021

uitweg - Reedijk 7J 1 t/m 6 (Sectie G

29-04-2021

perceelnummer 1943 en 1944) in
Heinenoord. (Z/21/085117)
29-04-2021

Puttershoek. (Z/21/090278)
29-04-2021

29-04-2021

29-04-2021

Het bouwen van een schuur Oranjeweg 19 in Zuid-Beijerland.
(Z/21/095804)

Drank- en Horecawetvergunning voor
De Gezusters, Tiengemeten 19 in
Zuid-Beijerland.

Verleende vergunning
brandveilig gebruik
Datum verlen-

Zakelijke inhoud

ging
28-04-2021

Vergunning brandveilig gebruik -

(Z/21/090257)

Kennisgeving
ontwerpbesluit op aanvraag
omgevingsvergunning voor
het brandveilig in gebruik
nemen van het pand Graaf
van Egmondstraat 79 in
Oud-Beijerland
Gemeente Hoeksche Waard heeft een ontwerpbesluit
genomen op de aanvraag met zaaknummer
Z/21/ 090257 voor een omgevingsvergunning op
locatie Graaf van Egmondstraat 79 in Oud-Beijerland.
Het besluit betreft:
• Brandveilig gebruik (vergunning)

Ter inzage

Het bouwen van een woning (landgoed)

Procedure

- Ambachtsheerenlaan 3 (kavel 5) in

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk uw
zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen.
Vermeld daarbij het zaaknummer Z/21/ 090257. U kunt

Het vervangen van twee ramen
door 1 raam in een bestaand kozijn -

Het verlengen van de melkveestal -

Kaapstander 24 in Oud-Beijerland.

Zuiddijk 14 A in Maasdam. (Z/21/095518)
30-04-2021

30-4-2021

(Z/21/091669)

Het plaatsen van een dakopbouw

Numansdorp. (Z/21/087011)

Hooizolder 16 in Oud-Beijerland.

29-04-2021

Zakelijke inhoud

De inzageperiode is zes weken en start op 10 mei
2021. Het ontwerpbesluit en bijbehorende zijn op
verzoek in te zien. U kunt hiervoor een email sturen
naar dick.vanleenen@gemeentehw.nl.

- Wielsingel 42 in Oud-Beijerland.

Het verbouwen van de zolder (Z/21/095621)

Het maken van een aanbouw aan
de achtergevel - Nassaulaan 46 in

Het splitsen van de woning - Molendijk 43
A in ‘s-Gravendeel. (Z/21/095545)

Het bouwen van een bedrijfs
verzamelgebouw en het maken van een

Het plaatsen van camerabewaking Rooischaar 6 in Heinenoord.

Verzonden d.d.

Het verbreden van de oprit - Van Limburg

28-04-2021

Het openen van een kringloopwinkel (Z/21/095604)

Verleende DHW
vergunningen/ontheffingen

Oud-Beijerland (Ontwerpbesluit).

Zakelijke inhoud

(Z/21/095593)

Buitendijk 6a in Heinenoord.

Sushi, Botjesstraat 9 in Klaaswaal.

Graaf van Egmondstraat 79 in

Besluit d.d.

Bizetstraat 5 in Numansdorp.

29-04-2021

Exploitatievergunning voor Red Ocean

Westdijk 5 in Heinenoord. (Z/21/096151)

Verleende
omgevingsvergunningen

(Z/21/095606)
Het maken van een erfafscheiding -

30-04-2021

Stirumlaan 9 in Maasdam. (Z/21/096132)

Koninginneweg kavel 8 in Zuid-Beijerland.

29-04-2021

Zuid-Beijerland.

Het aanleggen van een beschoeiing -

Goudswaard. (Z/21/095377)
Het vervangen van de vloer -

De Gezusters,Tiengemeten 19 in

Het realiseren van een nokverhoging -

Bootstraat 4 in Oud-Beijerland.

de achterzijde - Stavangerstraat 2 in

28-04-2021

Exploitatievergunning voor

Van Lumeystraat 6 in Oud-Beijerland.

(Z/21/095439)
28-04-2021

30-04-2021

(Z/21/096053)

(Z/21/096059)

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

uur in Strijen.

(Z/21/095880)
3-05-2021

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.

op elke donderdag van 08.30 uur tot 12.00

(Z/21/095861)
3-05-2021

Het realiseren van een beschoeiing

van de woning - Mollekade 3 in

Irenestraat 11 in Nieuw-Beijerland.

Bekendmakingen

Het uitbreiden van de bestaande

woning - Maaslaantje 20 in Maasdam.

(Z/21/095850)

2-05-2021

Het bouwen van een bedrijfsgebouw -

Wilhelminastr 6 in Piershil. (Z/21/095770)

Schouteneinde 61 in Puttershoek.

2-05-2021

30-04-2021

en achterzijde van de woning - Koningin

(Z/21/089757)
30-04-2021

Het realiseren van een bedrijfswoning Thomas Edisonstraat 10A in
Zuid-Beijerland. (Z/21/085553)

Vervolg

V E R V O L G
de zienswijze richten aan het college van B&W van de
gemeente Hoeksche Waard, postbus 2003 3260 EA
Oud-Beijerland. Na afloop van de inzagetermijn
neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de
bekendmaking van het definitieve besluit zullen
wij u nader informeren over de vervolgprocedure.
Voor meer informatie neemt u contact op via e-mail
info@gemeentehw.nl of via telefoonnummer
14 0186 | 088 - 647 36 47.

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

26-04-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen –
Meidoornstraat 2 in Puttershoek.
(Z/21/095180)

28-04-2021

Het slopen van de schuur - Middelweg 19 a
in Numansdorp. (Z/21/095408)

29-04-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen Lijnzaadstraat 8 in ‘s-Gravendeel.
(Z/21/095590)

29-04-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen Ranonkelstraat 65 in Oud-Beijerland.
(Z/21/095475)

30-04-2021

Het slopen van een gebouw en
het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen Jan van der Heijdenstr 34 in
Oud-Beijerland. (Z/21/095794)

1-05-2021

Het verwijderen en afvoeren van

Terinzagelegging

asbesthoudende materialen - Merelerf 46

De ontwerp-saneringsprogramma’s liggen, met alle
bijbehorende stukken, met ingang van 10 mei 2021
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.
Tijdens de inzagetermijn kunnen de stukken worden
ingezien tijdens openingstijden bij de publieksbalie van
het gemeentehuis.

in Numansdorp. (Z/21/095822)
2-05-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen Kempenaar 23 in Oud-Beijerland.
(Z/21/095848)

Indienen zienswijze

Terinzagelegging ontwerpsaneringsprogramma’s
verkeersgeluid
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt bekend dat de volgende drie ontwerpsaneringsprogramma’s ter inzage liggen:
• Ontwerp-saneringsprogramma geluid Blaaksedijk
Oost (Heinenoord), N489 (Heinenoord en
Mijnsheerenland), Stougjesdijk (Westmaas)
en Strijenseweg (’s-Gravendeel). Dit
saneringsprogramma betreft in totaal 66 woningen;
• Ontwerp-saneringsprogramma geluid
Rustenburgstraat (Puttershoek), Raadhuisstraat
(Maasdam), Dorpstraat en Oosteinde (Heinenoord).
Dit saneringsprogramma betreft in totaal 35
woningen;
• Ontwerp-saneringsprogramma geluid N217 (deel
Spuidijk), Spuidijk/Oudendijk (Nieuw-Beijerland),
Molendijk/Oudendijk, Zwartsluisje (Piershil) en
Dorpsstraat/Molendijk (Zuid-Beijerland). Dit
saneringsprogramma betreft in totaal 34 woningen.

Wat houden de saneringsprogramma’s
eigenlijk in?
De ontwerp-saneringsprogramma’s betreffen een
programma van maatregelen om de geluidbelasting
door verkeer, afkomstig van de hierboven opgesomde
wegen, zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen
zijn met name bestemd voor direct langs deze wegen
gelegen woningen. Met de saneringsprogramma’s
gaat de gemeente een verzoek indienen bij het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) om
voor de daarvoor in aanmerking komende woningen
een ten hoogst toelaatbare waarde en de maatregelen
vast te stellen.

Maatregelen- en woningonderzoek
De in de ontwerp-saneringsprogramma’s opgenomen
maatregelen bestaan uit geluidsisolerende maatregelen
aan de gevels van de woningen. Wel zal eerst nog
onderzoek worden verricht naar de daadwerkelijke
noodzaak van de maatregelen. Na vaststelling van de
saneringsprogramma’s door het Ministerie van I&W
wordt dit (woning)onderzoek naar de noodzaak tot en
de mogelijk te treffen maatregelen aan de woningen
gestart. Indien het wettelijk toelaatbare geluidsniveau
in de leefruimten van de woningen wordt overschreden,
worden geluidsisolerende maatregelen aan de gevels
van de woningen getroffen. De eventueel noodzakelijk
gevelmaatregelen aan woningen worden uiteraard
getroffen in overleg met en alleen met toestemming
van de eigenaar en bewoner.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
iedereen (bij voorkeur) schriftelijk een zienswijze
indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht
worden aan burgemeester en wethouders van
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA OudBeijerland. Per e-mail ingediende zienswijzen worden
niet in behandeling genomen. De zienswijze dient de
volgende informatie te bevatten: naam en adres van
de indiener, datum, inhoud van de zienswijzen en het
saneringsprogramma waarop de inspraak betrekking
heeft.
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid
om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken wordt
u verzocht een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen
voor het einde van de terinzagelegging in te dienen.
U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer
Kunkels van de Omgevinsdienst ZHZ bereikbaar via
telefoonnummer 078-770 85 85 of via e-mailadres
rew.kunkels@ozhz.nl . U wordt dan uitgenodigd voor
een gesprek waarbij u uw zienswijze kunt weergeven.

Bekendmakingingen
Wet milieubeheer
Onderstaande bekendmakingen inzake Wet
milieubeheer zijn onlangs afgehandeld:
• Op 5 maart 2021 is een melding ontvangen voor
het lozen van grondwater bij het uitvoeren van
een tijdelijke bronbemaling ten behoeve van het
te plaatsen tankniveaumeetsysteem, bij Texaco
tankstation gelegen aan de Oud Bonaventurasedijk
99C in Maasdam. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-21-387453.
• Op 15 april 2021 is een melding ontvangen over
het oprichten van een Aardappelhandel gelegen
Blauwesteenweg 7A in Westmaas. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-21-389982.
• Op 20 april 2021 is een melding ontvangen over
het veranderen van de inrichting gelegen aan de
Edisonstraat 67 in Numansdorp. De verandering
betreft het uitbreiden van de werkplaats. Deze
melding is afgehandeld onder zaaknummer
Z-21-390141.

Meer informatie?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid via het telefoonnummer 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter heeft.

Nieuws uit de gemeenteraad
Wilt u (in)spreken?
De raad luistert
Op dinsdagavond 11 mei 2021 heeft de raad vanaf
19.30 uur zijn beeldvormende bijeenkomst. Tijdens
deze bijeenkomst is niet de raad aan het woord, maar
inwoners, instellingen of bedrijven die het woord tot
de raad willen richten over een bepaald thema. De
raad luistert en kan vragen stellen. Op deze manier
helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te

vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche
Waard.

en op het beschikbaar stellen van geld voor ventilatie
in scholen.

Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje
‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomst live online volgen?
Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomst online
volgen’.

Uitgangspunten besteding
van Enecogelden

In de bijeenkomst kunt u inspreken op 3
bestemmingsplannen, op de ‘Besteding Enecogelden’

In 2020 heeft gemeente Hoeksche Waard haar
aandelen in energiebedrijf Eneco verkocht. De
opbrengst is ruim 82 miljoen euro. Het college heeft

over hoe dit geld te (kunnen) besteden een nota
geschreven. In de nota stelt het college de raad voor
om een deel van het geld te bewaren voor later. Het
college stelt de raad ook voor om het bedrag dat
volgens het college wel kan worden uitgegeven, te
besteden aan het sluitend houden van de begroting
van de gemeente.

Geld beschikbaar stellen
voor ventilatie in scholen
Sinds eind vorig jaar kunnen schoolbesturen een
bijdrage krijgen in de kosten om het binnenklimaat
van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het
gaat om schoolgebouwen van het basis- en voortgezet
onderwijs. De bijdrage in de kosten is maximaal 30%.
De andere 70% wordt door de schoolbesturen zelf
betaald. Gemeenten kunnen namens schoolbesturen
aanvragen hier voor indienen. 17 scholen in de
Hoeksche Waard hebben een beroep gedaan op
deze uitkering. De gemeenteraad wordt onder meer
gevraagd het college toestemming te geven om de

toegekende gelden beschikbaar te stellen aan de
scholen.

Bijeenkomst online volgen
U kunt de beeldvormende bijeenkomst op 11 mei
live online volgen via https://www.gemeentehw.nl/
rechtstreekse-uitzendingen-en-geluidsverslagen . De
Uitzending begint om 19.30 uur.
De gehele agenda en de stukken voor deze
bijeenkomst vindt u op https://www.gemeentehw.nl/
agendas-en-vergaderstukken. Klik op datum 11 mei
2021.

Inspreken
Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te
vormen over de onderwerpen kunt u gebruik maken
van het inspreekrecht. U kunt ook inspreken over nietgeagendeerde onderwerpen.
Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie

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

van de gemeenteraad, griffie@gemeentehw.nl of
088 - 647 18 74.
Op de volgende 3 manieren kunt u op 11 mei uw stem
laten horen:
• U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij
uw mail uiterlijk dinsdag 11 mei om 12.00 uur via
griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam
en het onderwerp waarop u inspreekt
• U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de
vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een ipad,
laptop of computer nodig met camera en geluid.
Verder is het nodig om het programma Microsoft
Teams te downloaden en te installeren. Kiest u
voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag 10
mei 12.00 uur contact opnemen met de griffie via
griffie@gemeentehw.nl?
• Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken?
Dan kunt u op 11 mei om 19.30 uur naar het
gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier wordt
u geholpen met het inspreken. Kiest u hiervoor?
Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 11 mei 12.00 uur aan
ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of via
088-647 18 74?

