
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

Tweede stap van het 
openingsplan gaat 
woensdag 19 mei in, als de 
ziekenhuisbezetting verder 
daalt
“We willen niets liever dan meer ruimte geven aan de 
samenleving. Maar we willen ook geen fouten maken 
die ons op achterstand kunnen zetten, zo vlak voor 
de finish.” Dat zei demissionair premier Mark Rutte 
op de persconferentie over coronamaatregelen van 
dinsdag 11 mei. Het kabinet kondigde daarbij aan dat 
stap 2 van het openingsplan per woensdag 19 mei 
wordt gezet, als de instroom van corona-patiënten 
in de ziekenhuizen verder daalt. Mocht dat niet het 
geval zijn, dan maakt het kabinet op maandag 17 mei 
bekend dat stap 2 toch nog niet wordt gezet. 

“De vrijheid zit in de lucht, maar versoepelen mag 
geen versloffen worden,” vulde demissionair minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge. 
“Wees voorzichtig, blijf voorzichtig. Bescherm jezelf, 
bescherm elkaar en bescherm de vrijheid die we aan 

het winnen zijn. Laten we met ons gedrag zorgen 
dat dit juist sneller dichterbij komt, in plaats van juist 
verder weg raakt.”  

Als de tweede stap inderdaad gezet kan 
worden, dan gelden de onderstaande 
belangrijkste wijzigingen vanaf woensdag 
19 mei: 
• Binnen sporten 
 Binnensportlocaties, zoals sportscholen en 

zwembaden, gaan weer open onder voorwaarden. 
Er is een maximum van 30 personen per ruimte 
en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt 
individueel of met maximaal 2 personen en een 
trainer op 1,5 meter afstand gesport. Grotere 
groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat 

om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. 
Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. 
Kleedkamers zijn gesloten, behalve in zwembaden. 
Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. 
Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar 
deze mag af tijdens het sporten.

• Buiten sporten in groepen
 Buiten sporten in groepsverband kan weer, maar 

er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 
30 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. 
Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. 
Volwassenen onder de 27 jaar en kinderen mochten 
eerder al meer op het gebied van buiten sporten. 
Zij mogen bijvoorbeeld buiten gezamenlijk sporten 
zonder 1,5 meter afstand te houden.
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Er staat weer een 
nieuwe vacature op 
werkenbijdehw.nl!

•  Administratief medewerker 
Vergunningverlening, 
Toezicht & Handhaving (24 uur)



• Recreatie buiten
 Attractieparken, natuurparken, dierentuinen 

en kinderboerderijen gaan onder voorwaarden 
open. Net als spellocaties buiten zoals minigolf, 
klimbossen en buitenspeeltuinen. Hier geldt: 
1 persoon per 10 vierkante meter en bezoekers 
houden 1,5 meter afstand. Reserveren en een 
gezondheidscheck zijn verplicht. Een reservering is 
voor maximaal 2 personen, met uitzondering van 
kinderen en personen van eenzelfde huishouden. De 
binnenruimtes op deze terreinen, zoals een attractie 
binnen of een dierenverblijf binnen, blijven gesloten. 
Toiletten zijn wel open, net als looproutes door een 
binnenruimte, die nodig zijn om een deel van het 
buitenterrein te bereiken.

• Kunst- en cultuurbeoefening binnen
 Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening binnen 

gaan open. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand 
weer muziekles, dansles en toneelles kan volgen. Dit 
kan, net als bij sport, met maximaal twee personen 
plus een docent. Grotere groepslessen zijn niet 
toegestaan, behalve als het gaat om kinderen en 
jongeren tot en met 17 jaar. Er mogen maximaal 30 
personen in een ruimte. Mensen houden 1,5 meter 
afstand, behalve als dit niet kan voor het uitoefenen 
van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn 
bij dansen. Publiek is niet toegestaan. Reservering 
en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen 
moet iemand een mondkapje dragen, maar deze 
mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of 
repeteren.

• Kunst en cultuur buiten
 Buitenlocaties voor podiumkunsten en 

filmvertoningen mogen open. Dit zijn bijvoorbeeld 
openluchttheaters. Ook hier gelden voorwaarden 
zoals: maximaal 30 personen en 1,5 meter 
afstand houden. Reservering is verplicht en kan 
voor maximaal 2 personen. Tenzij het gaat om 
kinderen of mensen uit eenzelfde huishouden. Een 
gezondheidscheck is ook verplicht.

 Openluchtmusea, beeldentuinen en 
openluchtmonumenten gaan ook weer open. 
Hier geldt: 1 persoon per 10 vierkante meter. 
Verder gelden dezelfde voorwaarden als voor 
de buitenlocaties podiumkunsten die hierboven 
genoemd zijn.

• Verhuurlocaties open
 Verhuurlocaties voor recreatieve activiteiten buiten 

mogen open. Dit betekent dat er bijvoorbeeld weer 
boten, kano’s en fietsen verhuurd worden.

• Terrassen langer open
 Buitenterrassen mogen open van 06.00 tot 20.00 

uur. In de eerste stap in het openingsplan gingen 
terrassen al open van 12.00 tot 18.00 uur. Deze 
tijden zijn nu verruimd. Alle voorwaarden blijven 
gelden. Zoals maximaal 50 personen op een terras 
en maximaal 2 personen aan een tafel op 1,5 
meter afstand. Tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde 
huishouden.

 Terrassen bij sportlocaties mogen ook weer open. 
Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere 
buitenterrassen.

• Contactberoepen
 Alle contactberoepen zijn toegestaan. Dat betekent 

dat ook de laatste categorie, de sekswerkers, de 
deuren weer mogen openen. 

Reizen en zomervakantie
Vanaf zaterdag 15 mei zijn reizen naar landen met 
een laag besmettingsniveau weer mogelijk. Check 
altijd het reisadvies op www.wijsopreis.nl. De veilige 
landen krijgen op deze website de kleurcode groen 
of geel. Vakantiereizen naar deze landen worden dan 
niet meer afgeraden. Op dit moment komen nog 
weinig landen in aanmerking voor een groen of geel 
reisadvies per 15 mei. Het kabinet hoopt dat er in de 
aanloop naar de zomer steeds meer landen als veilig 
worden aangemerkt. 

Let wel op, want ondanks dat een land op geel of 
groen staat, leggen de meeste landen aan reizigers 
uit Nederland beperkingen op, zoals een verplichte 

test of quarantaine. Kijk hier ook goed naar in het 
reisadvies. 

In landen met de kleurcode oranje zijn veel 
coronabesmettingen. Ga hier niet naar toe op 
vakantie. Alle niet-noodzakelijke reizen naar deze 
landen worden afgeraden. 

Reizen met openbaar vervoer 
Vanaf woensdag 19 mei vervalt het dringende advies 
om het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke 
reizen te gebruiken. Het nieuwe advies voor alle 
manieren van vervoer is dan om zoveel mogelijk op 
rustige momenten te reizen. Vermijd drukte onderweg 
en op stations. 

Toegangstesten 
Met toegangstesten kan de samenleving eerder 
op verantwoorde wijze open. Hiervoor lopen 
pilots. Zo worden er bijvoorbeeld evenementen 
en sportwedstrijden met publiek georganiseerd. 
Bezoekers moeten bij de ingang van een pilot een 
negatief testbewijs laten zien. Vanaf donderdag 
20 mei starten er nieuwe pilots, zodat er met meer 
testaanbieders geoefend kan worden. Waar deze 
pilots plaatsvinden, wordt later op rijksoverheid.nl 
gepubliceerd. 

Vervolgstappen openingsplan 
De derde stap in het openingsplan staat nu op z’n 
vroegst op woensdag 9 juni gepland. Dan wordt 
bijvoorbeeld het thuisbezoekadvies verhoogd naar 4 
personen en kan de horeca voor uiteten binnen open. 
Op dinsdag 1 juni horen we of deze derde stap gezet 
kan worden. Welke maatregelen verder nog worden 
losgelaten, als de cijfers het toelaten, kunt u lezen 
op onze website www.gemeentehw.nl/actueel.  Alle 
overige maatregelen blijven gelden. 

Hoeksche Waardse 
zorgorganisaties 
presenteren Zorgcampus

Zorgcampus Hoeksche Waard 
Onder de naam ‘Thuis in de Kern’ werken 
zorgorganisaties Alerimus, Cavent, Careyn, Heemzicht 
en Zorgwaard op meerdere gebieden met elkaar 
samen. Op woensdag 12 mei, de Dag van de 
Verpleging, treden zij actief naar buiten met het 
initiatief Zorgcampus Hoeksche Waard. 

“Omdat er in de Hoeksche Waard geen mbo- of hbo 
zorgopleidingen zijn, zien we dat jongeren vaak buiten 
de Hoeksche Waard stagelopen.”, aldus directeur 
Heemzicht Arie Kamerling.  “Ze blijven dan dichtbij 
de opleiding die zij in Rotterdam of de Drechtsteden 
volgen. Logisch, maar heel jammer voor ons. Niet 
alleen omdat we mooie stageplekken hebben, maar 
ook omdat jongeren na hun stage vaak bij diezelfde 
zorgorganisatie in vaste dienst gaan. Hierdoor missen 
wij in potentie veel goede, jonge arbeidskrachten. 
Door samen actief te communiceren over de 
mogelijkheden van stages en leerwerktrajecten bij 
Zorgcampus Hoeksche Waard, willen we jongeren 
stimuleren hun talenten al vroeg in de Hoeksche 
Waard in te zetten.” 

Ruimte tot ontwikkeling
Zorgcampus Hoeksche Waard biedt jongeren de 
ruimte om zich maximaal te ontwikkelen.
In het werk, door mogelijkheden te bieden stage te 
lopen bij de 5 verschillende organisaties en in diverse 
disciplines. Van thuiszorg, verpleeghuiszorg tot 
gehandicaptenzorg en van sociaal maatschappelijk 
werk, dagbesteding tot specialistische teams en 

palliatieve zorg. Daarnaast organiseert de zorgcampus 
ook workshops, klinische lessen en korte snuffelstages 
bij andere teams of organisaties van Thuis in de Kern.  
Ook gemeente Hoeksche Waard ziet het belang van 
de Zorgcampus. Joanne Blaak-van de Lagemaat, 
wethouder Zorg & Welzijn: “In de Hoeksche Waard is 
veel vraag naar gekwalificeerd zorgpersoneel. Aan 
professionele zorgorganisaties hebben we echter 
geen gebrek. Ik vind het mooi om te zien dat zij nu 
de handen ineenslaan bij het aantrekken van nieuwe 
zorgcollega’s voor ons eiland.”

Gerichte campagne 
Op 12 mei, de Dag van de Verpleging, start 
Zorgcampus Hoeksche Waard met een gerichte 
social media campagne. Hiermee worden jongeren 
die een opleiding in de zorg volgen, benaderd en 
geënthousiasmeerd voor een stage of leerwerktraject 
bij de zorgcampus. De campagneboodschap luidt: 
“Zorg jij voor onze cliënten? Wij zorgen voor jou!” 
Hiermee wordt verwezen naar de uitgebreide 
mogelijkheden om jezelf tot zorgprofessional te 
ontwikkelen. 

De campagne die naar www.zorgcampushw.nl 
verwijst, is mede mogelijk gemaakt door gemeente 
Hoeksche Waard. De gemeente maakt zich met het 
oog op gebiedsmarketing hard voor een aantrekkelijke 
werkomgeving. Wethouder Economie Paul Boogaard 
ondersteunt het initiatief en de campagne: “Het is 
voor ons eiland goed dat jongeren hier hun loopbaan 
kunnen opbouwen. Als je hier werkt, dan wil je hier 
ook graag wonen en ga je hier winkelen en sporten. En 
dat houdt de Hoeksche Waard vitaal en economisch 
gezond. Als gemeente zien we het potentieel van 
deze campagne en ondersteunen wij deze dan ook van 
harte.”

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

05-05-2021 Het bouwen van een schuur - Raadhuislaan 

31a in Mijnsheerenland. (Z/21/096308)

05-05-2021 Het plaatsen van keerwanden - 

Ambachtsheerenlaan 3 in Zuid-Beijerland. 

(Z/21/096332)

05-05-2021 Het renoveren van de gevel - Kerkstraat 11 

in Strijen. (Z/21/096319)

05-05-2021 Het uitbreiden van de woning - 

Rembrandtstraat 76 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/096333)

06-05-2021 Het bouwen van een vlonder boven de 

slootkant - Oud-Cromstrijensedijk OZ 40 in 

Klaaswaal. (Z/21/096856)

Vervolg



06-05-2021 Het plaatsen van een beschoeiing 

- Wintertaling 21 in Numansdorp. 

(Z/21/096446)

06-05-2021 Het plaatsen van een speeltoestel in 

de achtertuin - Binnenmaasoever 26 in 

Maasdam. (Z/21/096852)

06-05-2021 Het plaatsen van handelsreclame voor een 

geldautomaat - Beijersehof 15 in  

Oud-Beijerland. (Z/21/096608)

06-05-2021 Het realiseren van een 

natuurkampeerterrein - Ruisscheweg 1 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/096619)

07-05-2021 Het aanleggen van een in-/uitrit - 

Ambachtsstraat 5 in Zuid-Beijerland. 

(Z/21/096697)

07-05-2021 Het bouwen van een woning - Wintertaling 

17 (kavel K52) in Numansdorp. 

(Z/21/096761)

08-05-2021 Het aanleggen van een schutting voorbij 

de voorgevel - Grutto 1 in Maasdam. 

(Z/21/096812)

08-05-2021 Het vervangen van 2 ramen door 1 raam 

- Spuizicht 22 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/096799)

09-05-2021 Het realiseren van 3 recreatie lodges - 

Sectie V perceelnummer 229 in Strijen. 

(Z/21/096837)

09-05-2021 Het vervangen van de bestaande 

kozijnen door kunststof kozijnen - 

Prins Hendrikstraat 5 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/096822)

10-05-2021 Het realiseren van tijdelijke bewoning - 

Ambachtsheerenlaan 13 (kavel 8) in  

Zuid-Beijerland. (Z/21/096879)

10-05-2021 Het kappen van bomen - Berkenlaan 2 in 

Klaaswaal. (Z/21/096927)

10-05-2021 Het slopen van de voormalige 

brandweerkazerne / gemeentewerf - 

Berkenlaan 2 in Klaaswaal. (Z/21/096912)

10-05-2021 Het verrichten van groot onderhoud aan 

32 seniorenwoningen - Wilhelminastraat 

46 t/m 62, Willem de Zwijgerstraat 2  t/m 

12, Oranjestraat 5 t/m 11a, Emmastraat 

1 t/m 11, Marijkestraat 1 t/m 9 in 

Heinenoord. (Z/21/096926)

11-05-2021 Het bouwen van een aanbouw aan de 

achtergevel -  Harp 20 in Klaaswaal. 

(Z/21/097076)

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

04-05-2021 Het aanleggen van een rookkanaal 

voor een houtkachel - Speenkruid 52 in 

Puttershoek. (Z/21/089744)

04-05-2021 Het verbouwen van de begane grond van 

kantoor naar wonen - Beneden Molendijk 1 

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

05-05-2021 Het plaatsen van een transparante en 

een wegschuifbare balkonbeglazing 

- Fonteinkruid 6 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/088542)

05-05-2021 Het bouwen van een schuur - Schenkeldijk 

64 in Strijen. (Z/21/089769)

05-05-2021 Het bouwen van een schuur - 

Torensteepoldersekade 2 in Numansdorp. 

(Z/21/089918)

05-05-2021 Het plaatsen van een transparante 

en wegschuifbare balkonbeglazing 

- Fonteinkruid 18 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/088545)

06-05-2021 Het plaatsen van een hekwerk en in-/uitrit - 

Graaf van Egmondstraat 79 in  

Oud-Beijerland. (Z/21/093424)

10-05-2021 Het verbouwen van het gebouw op de 

gemeentewerf (wijzigen gevel en intern 

verbouwen) - Vrouwehuisjesweg 7a in 

Mijnsheerenland. (Z/21/085050)

10-05-2021 Het bouwen van een vrijstaande woning - 

Lageweg 9 in Maasdam. (Z/21/089502)

10-05-2021 Het bouwen van een woning en 

het aanleggen van een in-/uitrit - 

Akkerdreef 25 Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/090087)

10-05-2021 Het aanbrengen van een schuilafdak - 

Laan van Heemstede 60a in Puttershoek. 

(Z/21/091520)

11-05-2021 Het vervangen van een kozijn - Voorstraat 

56 in Numansdorp. (Z/21/095954)

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

05-05-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Marijkestraat 31 in Strijen. (Z/21/096314)

05-05-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Nobelstraat 

56 in Oud-Beijerland. (Z/21/096289)

07-05-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Gleede 14, 

16, 18, 20 en 22 in Strijen. (Z/21/096700)

08-05-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Merelerf 44 

in Numansdorp. (Z/21/096811)

10-05-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Berkenlaan 2 

in Klaaswaal. (Z/21/096911)

10-05-2021 Het verwijderen en afvoeren van asbest-

houdende materialen - Kempenaar 13 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/096940)

10-05-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Riethil 28 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/096985)

10-05-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende platen - Stougjesdijk 82 in 

Westmaas. (Z/21/097057)

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

17-05-2021 t/m 

22-05-2021

Longfonds in alle dorpen van gemeente 

Hoeksche Waard.

Vastgesteld 
bestemmingsplan ‘Nieuw-
Piershilseweg 1 Piershil’
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 20 april het bestemmingsplan  
‘Nieuw-Piershilseweg 1 Piershil’  
(NL.IMRO.1963.BPNPweg1PHL20-VG01) vast.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch’ naar 
‘bedrijf’ voor een hoveniersbedrijf. 

Ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage 
gelegen. Tijdens deze periode konden zienswijzen 
worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en alle 
bijlagen kunt u bekijken via de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Wilt u het bestemmingsplan op een servicepunt 
inzien of heeft u vragen? Neem dan contact op met 
Misja Maes via telefoonnummer 088 - 647 17 09 of via 
e-mail misja.maes@gemeentehw.nl.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift 
kan met ingang van zaterdag 15 mei tot en met vrijdag 
25 juni worden ingediend door een belanghebbende 
die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
in te dienen.

In het beroepschrift moeten in ieder geval de 
volgende gegevens vermeld worden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.

Het beroepschrift kan worden gestuurd aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

V E R V O L G



Mogelijkheid tot uitstellen van het in 
werking treden van het bestemmingsplan 
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen 
dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een 
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 

Wanneer een belanghebbende gedurende de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de 
werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat 
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vastgesteld 
bestemmingsplan ‘Oranjehof 
Puttershoek’ ter inzage
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 20 april het bestemmingsplan ‘Oranjehof 
Puttershoek’ gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Oranjehof 
Puttershoek’ heeft betrekking op de locatie die 
aansluit op de bestaande appartementen van de 
Prinsenhof in Puttershoek, kadastraal bekend sectie 
en nummer C2680. De huidige bedrijfsbebouwing 
(een voormalige drukkerij) en een vervallen woning 
worden gesloopt. HW Wonen zal 38 sociale 
huurappartementen ontwikkelen. 

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter 
inzage
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van zaterdag 
9 januari tot en met vrijdag 19 februari ter inzage 
gelegen. Tijdens deze periode konden zienswijzen 
worden ingediend. Er is 1 zienswijze ingediend. De 
zienswijze gaf aanleiding om het bestemmingsplan 
aan te passen. Het bouwvlak is aangepast, 
waardoor de invloedsfeer van de aanwezige 

aardgastransportleiding en een gasontvangstation niet 
meer binnen het plangebied van dit bestemmingsplan 
reikt. Daarnaast zijn de regels op een aantal punten 
aangepast. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en alle 
bijlagen (inclusief de nota van beantwoording) liggen 
met ingang van zaterdag 8 mei tot en met vrijdag 
18 juni ter inzage. U kunt de stukken bekijken via de 
volgende website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder 
de IMRO-code NL.IMRO.1963.PTHOranjehof-VG01).

Wilt u het bestemmingsplan op een servicepunt 
inzien? Neem dan contact op met het team Omgeving 
via telefoonnummer 14 0186.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift 
kan met ingang van zaterdag 8 mei tot en met vrijdag 
18 juni worden ingediend door een belanghebbende 
die:
• op tijd een zienswijze tegen het 

ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
• aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat 

is geweest om een zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit in te dienen;

• bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten aanzien 
van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

In het beroepschrift moeten in ieder geval de 
volgende gegevens vermeld worden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.

Het beroepschrift kan worden gestuurd aan:
Raad van State

Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Mogelijkheid tot uitstellen van het in 
werking treden van het bestemmingsplan 
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen 
dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een 
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 

Wanneer een belanghebbende gedurende de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de 
werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat 
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan 
contact op met Sabine Voskamp via telefoonnummer 
088 - 647 14 75 of per e-mail  
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.  

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
Op woensdag 13 januari zijn gegevens ontvangen in 
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het oprichten van een bakkerij gelegen 
aan de Edisonstraat 1 in Numansdorp. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-21-385006.

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.

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat vindt de gemeenteraad 
van de voorstellen van het 
college? Kijk mee!
Aankomende week geeft de raad zijn mening. 
Dat gebeurt op dinsdagavond 18 mei in de 
oordeelsvormende vergadering. De vergadering is 
vanwege coronamaatregelen digitaal. U kunt deze live 
digitaal volgen vanaf 19.30 uur. Welkom!

Op dinsdag 18 mei praat de raad onder meer over: een 
aantal bestemmingsplannen, besteding Enecogelden, 
tegemoetkoming in de kosten voor de ventilatie op 
scholen en over de financiën van gemeenschappelijke 
regelingen. 

Gemeenschappelijke regelingen (GR), 
wat zijn dat?
Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerking 
tussen overheden. Dit zijn meestal gemeenten, 
maar een samenwerking tussen gemeenten en een 
waterschap of provincie komt ook voor. Gemeenten 
doen dit, omdat ze door samen te werken zaken 
beter kunnen aanpakken. Soms moet de gemeente 
samenwerken, omdat de wet dat voorschrijft, zoals 
bijvoorbeeld in de Veiligheidsregio. Meestal is de 
samenwerking vrijwillig. 

Gemeente Hoeksche Waard neemt deel 
aan 5 gemeenschappelijke regelingen: Het 
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing 
en Waardebepaling (SVHW), Wegschap Tunnel 
Dordtse Kil, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (ZHZ), 

Veiligheidsregio ZHZ en de Dienst Gezondheid en 
Jeugd ZHZ. 

Aanstaande dinsdagavond geeft de raad zijn mening 
over de voorgestelde begrotingen 2022 en over de 
jaarrekeningen 2020 van de GR’en. 

Vergadering online volgen
U kunt de oordeelsvormende vergadering van 18 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 18 mei 
2021, daar vindt u de bijeenkomst.

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


