
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 
Op woensdag 19 mei werd de tweede stap van het 
openingsplan gezet. Binnensportlocaties gaan open 
en volwassenen vanaf 27 jaar mogen weer buiten in 
groepsverband op 1,5 meter afstand sporten. Ook 
gaan openluchttheaters, openluchtbioscopen en 
openluchtmusea open, evenals locaties voor kunst- en 
cultuurbeoefening, zoals muziekscholen. Bibliotheken 
zijn vanaf donderdag 20 mei open. Kijk voor meer 
informatie op de website van Rijksoverheid.nl. 

Servicepunten gemeente 
Hoeksche Waard  
maandag 24 mei gesloten
Op maandag 24 mei zijn wij in verband met Tweede 
Pinksterdag  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.

2 extra alternatieven voor 
de randweg Klaaswaal
Als gevolg van de zienswijzen op de Notittie Reikwijdte 
en Detailniveau en het advies van de Commissie m.e.r. 
onderzochten wij alle mogelijke opties voor het tracé 
voor de randweg nog een keer. 

We onderzochten welke opties echt kansrijk zijn. 
Welke alternatieven en varianten van een randweg 
zorgen er straks voor dat het echt minder druk is op 
de Molendijk en Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en 
Westzijde? Want dat is uiteindelijk ons hoofddoel; 
minder doorgaand verkeer door het dorp Klaaswaal 

zodat de wegen rustiger en veiliger zijn, terwijl ook het 
regionaal verkeer veilig en vlot zijn weg kan vervolgen.

Uit het onderzoek blijkt dat 2 alternatieven voldoende 
bijdragen aan ons hoofddoel. Dit zijn:
• Oostelijke randweg met een aansluiting naar 

de Rijksstraatweg ter hoogte van de Lange 
Biesakkersweg;

• Westelijke randweg zoveel mogelijk langs A29; 
hiervan zijn nu twee schetsvarianten in beeld.

In totaal 6 alternatieven  
De komende tijd onderzoeken we in totaal 
6 alternatieven in het MER.
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Er staat weer een 
nieuwe vacature op 
werkenbijdehw.nl!

•  specialist Publiekszaken  
(36 uur)



Alternatieven aan de oostkant: 
• Alternatief 1; deze ligt het dichtst tegen Klaaswaal 

aan en gaat langs het bedrijventerrein van 
Numansdorp;

• Alternatief 2; deze ligt meer oostelijk van het dorp, 
langs de Botweg en de 4e Moerweg en gaat langs 
het bedrijventerrein van Numansdorp;

• Alternatief 3; deze ligt in het noorden langs de 
Klaaswaalse Vliet en sluit meer oostelijk aan op de 
Energieweg in Numansdorp dan variant 1 en 2;

• Alternatief 4; vergelijkbaar met alternatief 3 maar 
heeft een aansluiting op de Rijksstraatweg.

Alternatieven aan de westkant: 
• Alternatief 6, variant A; deze ligt dicht tegen de 

rijksweg aan en gaat 1 keer over het tracé met 
kabels en leidingen. De randweg sluit aan op de 
N487 in Numansdorp bij de huidige rotonde of via 
de Volgerlandseweg;

• Alternatief 6, variant B; deze ligt langs het tracé 
met kabels en leidingen. De randweg sluit aan op de 
N487 in Numansdorp bij de huidige rotonde of via 
de Volgerlandseweg.

Digitale informatiebijeenkomst 
Op donderdagavond 27 mei organiseren wij een 
digitale informatiebijeenkomst voor alle inwoners van 
Klaaswaal, Numansdorp en andere belangstellenden. 
Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u hoe wij 
zijn gekomen tot de 2 extra alternatieven en wat 
het vervolgproces is. Er is ook gelegenheid voor het 
stellen van vragen. De input die we tijdens deze avond 
ophalen nemen we mee in het onderzoek en ontwerp. 

Voor deze bijeenkomst kunt u zich tot en met 
woensdag 26 mei aanmelden via het digitale formulier 
op www.gemeentehw.nl/randwegklaaswaal. Uiterlijk 
donderdag 27 mei ontvangt u van ons per e-mail de 
link naar de digitale bijeenkomst. 

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met René den Drijver, 
gemeentelijke projectleider voor de randweg via 
telefoonnummer 14 0186 (algemeen) / 088 - 647 14 34 
(direct) of via e-mail rene.dendrijver@gemeentehw.nl.  
Kijk voor meer informatie over het project op  
www.gemeentehw.nl/randwegklaaswaal.

Wilt u de nieuwsbrief over het project 
ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar  
randwegklaaswaal@gemeentehw.nl. Heeft u 
geen internet? Meld u zich dan telefonisch aan via 
088 - 647 25 34. U krijgt dan een papieren exemplaar 
toegezonden.

Dat verdient een lintje

Op maandag  26 april, de dag voor Koningsdag, 
ontvingen 10 inwoners van de Hoeksche Waard een 
Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Bram van 
Hemmen ging met passend vervoer langs de deuren 
om de lintjes persoonlijk uit te reiken. Hij benoemde 
8 mensen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 
2 personen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Traditiegetrouw vindt deze ‘lintjesregen’ jaarlijks 
plaats op de werkdag voor Koningsdag. 

Kent u iemand die een lintje verdient?
Overal in Nederland zetten mensen zich vrijwillig 
in voor de samenleving. Vaak zonder eigenbelang, 
in alle bescheidenheid en het liefst zo onopvallend 
mogelijk. Dat betekent niet dat hun inspanningen 
onopgemerkt blijven. Elk jaar worden velen van hen 
door verenigingen, instellingen en maatschappelijke 

organisaties voorgedragen voor een onderscheiding. 
Of iemand daadwerkelijk voor een lintje in aanmerking 
komt, is afhankelijk van de verdienste of prestatie die 
is geleverd. 

Hoe kunt u iemand voordragen?
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding? Dan kunt u een verzoekformulier 
invullen of downloaden via www.lintjes.nl. Het 
ingevulde formulier belandt bij de woongemeente 
van de persoon die u wilt voordragen. De medewerker 
Kabinetszaken neemt vervolgens contact met u op. 

Verzoek vóór 1 juli 2021 indienen
Verzoeken voor het aanvragen van een lintje voor de 
Algemene Gelegenheid 2022, ook wel Lintjesregen 
genoemd, moeten vóór 1 juli 2021 volledig zijn 
ingediend. Een aanvraag voor een bijzondere 
gelegenheid, bijvoorbeeld een jubileum, moet uiterlijk 
vijf maanden van tevoren worden ingediend.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Donja Hiele (Kabinetszaken) 
via telefoonnummer 14 0186. Zij kan u in grote 
lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad 
bijzonder genoeg zijn om voor een onderscheiding 
in aanmerking te komen. Hiermee voorkomt u 
teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de 
juiste manier in behandeling wordt genomen. 

Negatief zwemadvies voor 
strandje Westmaas
Bij het strandje van Westmaas zijn in het water 
van de Binnenmaas blauwalgen aangetroffen. 
De Omgevingsdienst heeft daarom een negatief 
zwemadvies afgegeven. Blauwalgen zijn eigenlijk 
geen algen maar bacteriën. Zwemmen in water met 
blauwalgen kan huidirritatie, hoofdpijn, oorpijn, 
keelpijn, misselijkheid, diarree, koorts en zere ogen 
veroorzaken. Bent u in aanraking geweest met 
blauwalgen, spoelt u zich dan goed af onder de 
douche (douchen is altijd een goed idee na zwemmen 
in oppervlaktewater).

Ook honden kunnen last krijgen van 
blauwalgen
Laat uw hond daarom niet in water zwemmen 
wanneer daar blauwalgen zijn.

Het water wordt wekelijks gecontroleerd
Daarom kan het advies wekelijks verschillen. De 
kwaliteit van het water wordt namelijk onder andere 
beïnvloed door de buitentemperatuur, windrichting 
en windsnelheid, maar ook de aanwezigheid van 
waterplanten. Check daarom voordat u gaat zwemmen 
welk advies geldt voor die locatie.

Meer informatie op www.zwemwater.nl of 
gebruik de zwemwater-app
Op de website www.zwemwater.nl kunt u de actuele 
stand van zaken controleren van alle officiële 
buitenzwemplekken in Nederland. Op een kaartje 
kunt u zien of er voor een bepaalde locatie een 
negatief zwemadvies is afgegeven. Ook leest u op 
deze website meer over eventuele gezondheidsrisico’s 
die u loopt als u zwemt in natuurwater. Of download 
de gratis zwemwater-app. Hier vindt u behalve alle 
informatie over de kwaliteit en veiligheid van de 
officiële buitenzwemplekken ook informatie over de 
aanwezigheid van bijvoorbeeld voorzieningen als wc’s, 
horeca, speelweide, trailerhelling, enzovoort. 

Samen tegen schooluitval 
en verzuim

LVS (Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten) helpt 
jongeren, kinderen en hun ouders als naar school 
gaan even niet lukt. LVS kan adviseren, ondersteunen 
en - als het nodig is - inzetten op een integrale 
aanpak. De problemen van de jongere en het vinden 
van een passende oplossing staan hierbij centraal. 
Professionals, ouders en jongeren kunnen voor 
informatie en advies over leerrecht, extra verlof, 
vrijstellingen, schoolverzuim en kwalificatieplicht bij 
hen terecht. Ook als speciale hulp nodig is, begeleiden 
zij u naar een geschikte instantie.

LVS helpt
Naar school gaan (of een opleiding volgen) is niet voor 
iedereen even makkelijk. Staan problemen de dromen 
van uw kind in de weg? Vraag dan hulp bij LVS en kijk 
voor meer informatie op de website www.LVSzhz.nl of 
bel 078 – 770 85 00.

Meer vogels (en geen/
minder muizen of ratten) in 
uw tuin
Het is niet alleen leuk maar ook heel nuttig om een 
tuin vol vogels te hebben. Net als bijen en vlinders 
zijn namelijk ook vogels verantwoordelijk voor de 
bestuiving van planten. Daarnaast zorgen zij onder 
andere voor de verspreiding van zaden en een goed 
evenwicht tussen het aantal vogels en insecten. Steeds 
meer mensen voeren de vogels dan ook het hele jaar 
door en niet alleen in de winter als aanvulling op hun 
dagelijkse maaltijd. Ook het planten van bepaalde 
struiken of het ophangen van nestkastjes zorgt voor 
meer vogels in de tuin. Op die manier zorgen we 
ervoor dat zij het hele jaar graag in onze tuin of op het 
balkon komen.

Knaagdieren ook dol op vogelvoer
Helaas komen niet alleen de gewenste dieren op 
vogelvoer af. Ook ratten en muizen zijn er dol op. 
Heeft u last van knaagdieren rond uw huis, stop dan 
met het bijvoeren van vogels. Of pas de volgende tips 
toe om de knaagdieren op afstand te houden: 

Voer alleen als het licht is;
• Haal het voer weg zodra de schemering valt;
• Ruim ook alle restjes van de grond op. Hierdoor 

hebben de vaak in de nachtelijke uren actieve ratten 
en muizen niets te eten;

• Het kan helpen om het voer hoog op te hangen;
• Gebruik een voersysteem met kleine openingen;
• Het kan soms ook helpen het voer aan een dunne 

waslijn te hangen.
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Realisatie parallelweg 
tussen Maasdam en 
’s-Gravendeel wordt 
steeds concreter

De realisatie van de parallelweg met vrijliggend 
fietspad tussen Maasdam en ’s-Gravendeel wordt 
steeds concreter. Door de terinzagelegging van het 
bestemmingsplan zijn we nu ook met de formele 
wettelijke procedures gestart. Achter de schermen 
werken we aan een verdere verfijning van het ontwerp 
om in 2022 de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage
Wij stelden een bestemmingsplan op voor de realisatie 
van de parallelweg en het vrijliggende fietspad. Het 
ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van zaterdag 
22 mei tot en met vrijdag 2 juli. Zie verderop op deze 
gemeentepagina.

Wij werken het ontwerp verder uit
In grote lijnen weten wij hoe de parallelweg en het 
vrijliggende fietspad komen te liggen. Op dit moment 
zijn wij bezig met een verdere verfijning van het 
ontwerp. Daarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld 
de ligging van de kabels en leidingen ondergronds, 
de bodemgesteldheid, de opbouw van het huidige 
fietspad en de manier waarop we de watergangen 
kunnen overbruggen. Als we deze gegevens hebben, 
kunnen we naar realisatie toewerken.

Het project in vogelvlucht
Om het project nog meer tot de verbeelding te 
laten spreken, maakten wij een filmpje. Wij vliegen 
in vogelvlucht over het project en geven een korte 
uitleg over de toekomstige situatie. U kunt het filmpje 
bekijken via ons YouTube kanaal. 

Wegwerkzaamheden in en 
rondom de Hoeksche Waard

A29 - Werkzaamheden bij Willemstad 
richting Rotterdam
Rijkswaterstaat voert van vrijdag 21 mei tot en met 
dinsdag 25 mei groot onderhoud uit op de A29 
bij Willemstad, richting Rotterdam. Aansluitend 
van dinsdag 25 mei tot woensdag 26 mei de 
verbindingsboog van de A29 richting Rotterdam naar 
de A59 richting Oude-Tonge. Weggebruikers moeten 
rekening houden met maximaal dertig minuten extra 
reistijd.

Planning 
De werkzaamheden beginnen vrijdag 21 mei om 
22.00 uur en duren tot dinsdag 25 mei 05.00 uur. 
De A29 wordt afgesloten tussen knooppunt Sabina 
en knooppunt Hellegatsplein, in de richting van 
Rotterdam. De verlengde werkzaamheden op dinsdag 
25 mei 05.00 tot woensdag 26 mei 05.00 uur betreffen 
alleen de verbindingsboog van de A29 links naar de 
A59 richting Oude-Tonge. De A29 richting Rotterdam 
is dan weer beschikbaar. Daarnaast is de parallelbaan 

van de A29 over de Volkerakbrug (Sluispad Noord) 
richting Numansdorp vanaf 20.00 uur afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers 
hebben wel doorgang dit weekend.

Oud-Beijerland - Werkzaamheden de Kievit  
Op vrijdag 28 mei van 07.00 tot en met 16.00 uur voert 
de firma Stedin werkzaamheden uit aan de kabels en 
leiding. Dit gebeurt ter hoogte van Kievit 32.

Strijen - Werkzaamheden Bloesemhof 
Op woensdag 26 mei vinden er werkzaamheden plaats 
van 07.00 tot 16.00 uur aan de Bloesemhof in Strijen. 
Er worden werkzaamheden aan de kabels en leidingen 
uitgevoerd ter hoogte van huisnummer 10. De 
woningen blijven bereikbaar, let alleen op aan welke 
kant van de straat u naar binnen rijdt.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over wegwerkzaamheden in 
en rondom de Hoeksche Waard op onze website  
www.gemeentehw.nl / Actueel / Werk in uitvoering.

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

12-05-2021 Het bouwen van 7 woningen - Berkenlaan 

2 in Klaaswaal. (Z/21/097499)

12-05-2021 Het bouwen van een vrijstaande 

woning en aanleggen van een in- en 

uitrit - Paltrokmolen 45 in Numansdorp. 

(Z/21/097400)

12-05-2021 Het graven van proefsleuven - 

Maasdamseweg 6 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/097484)

12-05-2021 Het realiseren van een aanbouw - 

Kerkstraat 34 in Strijen. (Z/21/097486)

12-05-2021 Het vergroten van de aanbouw - Lijster 15a 

in Maasdam. (Z/21/097403)

13-05-2021 Het uitbreiden van de woning - 

Blaaksedijk Oost 39 in Heinenoord. 

(Z/21/097514)

14-05-2021 Het plaatsen van een blokhut - 

H.B.S. Laan 7 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/097649)

14-05-2021 Het vervangen van het raam - Bakboord 1 

in Oud-Beijerland. (Z/21/097612)

15-05-2021 Het bouwen van een schuur - 

Suze Groenewegstraat 4 in Strijensas. 

(Z/21/097732)

15-05-2021 Het plaatsen van een tijdelijke woning - 

Ambachtsheerenlaan 9 in Numansdorp. 

(Z/21/097719)

16-05-2021 Het realiseren van een aanbouw 

- Zinkweg 29 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/097742)

16-05-2021 Het wijzigen van de constructie - 

Groene Zoom 13 in Strijen. (Z/21/097735)

17-05-2021 Het bouwen van een vrijstaande woning - 

Kapitein 1 in Numansdorp. (Z/21/097980)

17-05-2021 Het bouwen van een vrijstaande woning - 

Paltrokmolen 47 in Numansdorp. 

(Z/21/097810)

17-05-2021 Het bouwen van een vrijstaande woning - 

Sproeipad 1 in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/097952)

17-05-2021 Het plaatsen van twee dakkapellen - 

Oudendijk 57 in Strijen. (Z/21/097989)

17-05-2021 Het realiseren van een aanbouw - 

Bosweg 13 in Strijen. (Z/21/097959)

17-05-2021 Het realiseren van een dakkapel met 

plat dak aan de voor- en achterzijde 

van de woning - Heeremanstraat 5 in 

‘s-Gravendeel. (Z/21/097982)

17-05-2021 Het renoveren van het bestaande pand in 

4 appartementen en veranderen van de 

gevel - Havenstraat 30 in Numansdorp. 

(Z/21/097763)

17-05-2021 Het vervangen van 2 ramen door 

1 raam - Spuizicht 26 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/097963)

17-05-2021 Het vervangen van civiele kunstwerken 

3 fiets- en voetgangersbruggen en 

4 vlonders - diverse locaties  

Nieuw-Beijerland, Klaaswaal en Strijen. 

(Z/21/097919)

17-05-2021 Het verwijderen van een muur tussen 

keuken en eetkamer -  

Willem-Alexanderstraat 2 in Piershil. 

(Z/21/097922)

18-05-2021 Het plaatsen van een overkapping - 

Noord Voorstraat 25 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/098103)

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

12-05-2021 Het bouwen van 2 twee-onder-een-

kapwoningen - Perengaard 97 en 99 

(Akkerdreven)  in Nieuw-Beijerland. 

(Z/20/078468)

12-05-2021 Het uitbreiden van het bestaande 

bedrijfspand - Edisonstraat 67 in 

Numansdorp. (Z/21/091980)

V E R V O L G



12-05-2021 Het wijzigen van het gebruik van recreatie 

naar wonen - Tiengemeten 21 en 27 in 

Zuid-Beijerland. (Z/21/093457)

14-05-2021 Het verbouwen van de zolder - 

Hooizolder 16 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/095621)

14-05-2021 Het realiseren van een fietsbrug en 

omliggende infrastructuur - Anton 

Mauvestraat (sectie C perceel 5438) in 

Oud-Beijerland. (Z/21/090834)

17-05-2021 Het plaatsen van een dakopbouw - 

Lijster 15 in Maasdam. (Z/21/094798)

17-05-2021 Het bouwen van een bedrijfspand - 

Reedijk 2b, 2c en 2d in Heinenoord. 

(Z/21/092976)

17-05-2021 Het uitbreiden van het  bedrijfsgebouw - 

Reedijk 7a in Heinenoord. (Z/21/088784)

17-05-2021 Het splitsen van het pand - Molendijk 61b 

in Oud-Beijerland. (Z/21/090119)

17-05-2021 Het uitbreiden van het  bedrijfsgebouw - 

Reedijk 7a in Heinenoord. (Z/21/088784)

18-05-2021 Het aanleggen van in- uitrit - Damweide 24 

in Strijen. (Z/21/093583)

18-05-2021 Het bouwen van een garage - 

Smalspoor 17 in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/093284)

18-05-2021 Het realiseren van een dakopbouw met 

dakterras - Multatulipad 64 in  

Oud-Beijerland. (Z/21/088655)

Beslistermijn verlengen

Datum verlen-

ging

Zakelijke inhoud

12-05-2021 Plaatsen dakopbouw en dakkapel - 

Banckertstraat 7 in Oud-Beijerland. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

30-06-2021. (Z/21/089734)

11-05-2021 Het bouwen van een woning - Kornet 1 in 

Numansdorp. De beslistermijn wordt met 

6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van 

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 01-07-2021. (Z/21/091291)

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

11-05-2021 Vergunning voor het innemen van een 

standplaats voor de verkoop van ijs, snacks 

en limonade  in de periode van donderdag 

1 april  tot vrijdag 1 oktober  op het 

dagrecreatieterrein Hitsertse Kade in 

 Zuid-Beijerland.  

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

12-05-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Kempenaar 19 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/097347)

17-05-2021 Het verwijderen en afvoeren 

van asbesthoudende dakplaten - 

Kempenaar 15 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/097869)

17-05-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Kempenaar 17 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/097977)

17-05-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Middelsluissedijk OZ 18 in Numansdorp. 

(Z/21/097918)

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

24-05 t/m  

29-05-2021

World Servants in alle dorpen van de 

gemeente Hoeksche Waard.

Besluit gehandicapten-
parkeerplaats in Westmaas
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te 
realiseren op kenteken aan de Van Gaesbeekstraat in 
Westmaas.

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.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Bevershoekstraat 2, 
’s-Gravendeel’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Bevershoekstraat 2, ‘s-Gravendeel’ met bijbehorende 
stukken ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking 
op de grote woning aan de Bevershoekstraat 2 
in ‘s-Gravendeel. Het ontwerpbestemmingsplan 
maakt het planologisch mogelijk om deze woning te 
verbouwen en hierin 14 (zorg) appartementen voor 
senioren te realiseren.

Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bevershoekstraat 2, 
‘s-Gravendeel’ liggen met alle bijlagen met ingang 
van zaterdag 22 mei tot zaterdag 3 juli ter inzage.  
U kunt de stukken bekijken op de website  

www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.Bevershoekstr2SGVD-ON01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak maken met het team Omgeving via 
telefoonnummer 140186.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is 
niet mogelijk.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerp-
bestemmingsplan kunt u indienen bij de 
gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard. 

Uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u richten aan:
Gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard 
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Bevershoekstraat 2, 
‘s-Gravendeel’.

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

Ontwerpbestemmingsplan 
‘parallelweg N217’ ter 
inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘parallelweg N217’ met bijbehorende stukken ter 
inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
In de periode van 2023 tot en met 2024 wordt 
door Rijkswaterstaat onderhoud gepleegd aan de 
Heinenoordtunnel. Gedurende deze periode vinden 
weekend en weekafsluitingen van de tunnel plaats.  
De Heinenoordtunnel vormt een belangrijke aan- en 
afvoerroute voor de Hoeksche Waard. Het verkeer 
zal, ten tijde van de afsluiting, gebruik gaan maken 
van de lokale wegen, waaronder de N217. Uit de 
verkeersmodellen is gebleken dat de N217 één van 
de belangrijkste verkeersaders gaat vormen tijdens 
de afsluiting van de tunnel. Om ervoor te zorgen dat 
het verkeer niet vastloopt, zijn diverse maatregelen 
noodzakelijk. Eén van deze maatregelen richt zich 
op het wegvak van de N217 tussen Maasdam en 
’s- Gravendeel. Het voornemen bestaat om een 
parallelweg aan te leggen zodat de druk op de 
hoofdweg afneemt. Ten noorden van de hoofdweg 
is voorzien in de aanleg van deze parallelweg en 
een nieuw fietspad. Deze parallelweg is in beginsel 
bedoeld voor het landbouwverkeer zodat het 
autoverkeer op de hoofdweg hierdoor niet wordt 
geremd. Dit moet ervoor zorgen dat bij afsluiting van 
de Heinenoordtunnel de effecten voor de Hoeksche 
Waard beperkt worden. 

Naast een functie tijdens de onderhoudsperiode van 
de Heinenoordtunnel, dient de weg permanent als 
calamiteitenroute bij ongevallen. Dit deel van de N217 
is onderdeel van de belangrijkste aanrijdrouteroute 
voor calamiteitenverkeer aan de oostzijde van 
Hoeksche Waard. Deze parallelweg zorgt er mede 
voor dat het calamiteitenverkeer ook bij stremming 
op de N217 hun bestemming in Hoeksche Waard kan 
bereiken.

Vervolg



Om de aanleg van de parallelweg N217 mogelijk te 
maken is het nodig om de bestemming te wijzigen. 
Voor een deel van het tracé van de parallelweg is de 
huidige bestemming ‘Agrarisch met Waarden’. Deze 
bestemming wordt omgezet naar ‘Verkeer’.

Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘parallelweg N217’ 
liggen met alle bijlagen met ingang van zaterdag 
22 mei 2021 tot zaterdag 3 juli ter inzage.  
U kunt de stukken bekijken op de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPGRVDParallelw21-0N01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak maken met het team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage 
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is 
niet mogelijk.

Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij de 
gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard. 

Uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u richten aan:
Gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard 
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan parallelweg N217’.

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

Rectificatie

Ontwerp bestemmingsplan 
‘partiële herziening 
ruimtelijke plannen 
Numansdorp-Zuid’ 
(Torensteepolder) ter inzage
Door een omissie bij de eerdere publicatie, maakt het 
college van B&W van gemeente Hoeksche Waard bekend 
dat het ontwerp bestemmingsplan ‘partiële herziening 
ruimtelijke plannen Numansdorp-Zuid’ (Torensteepolder) 
met bijbehorende stukken wederom ter inzage wordt 
gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
In de Torensteepolder komen circa 450 nieuwe 
woningen. Een deel van de woningen is al opgeleverd. 
Een ander deel wordt nu gebouwd. Deze herziening 
ziet toe op het verhogen van het aantal woningen met 
57 (43 woningen in fase 1a en 14 woningen in fase 1c) 
binnen de bestaande plangebieden. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen 
kunt u met ingang van zaterdag 22 mei tot en met 
vrijdag 2 juli (6 weken) bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer 
NL.IMRO.1963.BPTSPherzNMDzuid21-ON01). 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Eerder 
ingediende zienswijzen tijdens de vorige termijn van 
ter inzage legging (zaterdag 3 april tot en met vrijdag 
14 mei) hoeven niet opnieuw ingediend te worden en 
worden betrokken bij de besluitvorming. 

Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:
Raad van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan ‘partiële herziening 
ruimtelijke plannen Numansdorp-Zuid’’ 
(Torensteepolder).

Vragen?
Wilt u het bestemmingsplan op een servicepunt 
inzien of heeft u vragen? Neem dat contact op met 
Misja Maes van team Omgeving via telefoonnummer 
14 0186 (088 – 647 17 09) of via  
misja.maes@gemeentehw.nl.

Rectificatie

Vastgesteld 
bestemmingsplan ‘Oranjehof 
Puttershoek’ ter inzage
Vrijdag 14 mei is er gemeld dat het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Oranjehof Puttershoek’ ter inzage lag 
van 8 mei 2021 tot en met 18 juni 2021. De termijn van 
terinzagelegging is onjuist gepubliceerd. Om die reden 
publiceren wij het vastgestelde bestemmingsplan nog een 
keer. Onderstaand de juiste tekst.

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 22 mei tot en met vrijdag 
2 juli 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 de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak maken met het team Omgeving via 
telefoonnummer 140186.

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 vrijdag 22 mei 
tot en met vrijdag 2 juli 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 via e-mail  
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.  

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Tienvoet Heinenoord’ en 
ontwerpbesluit hogere 
waarde Wet geluidhinder ter 
inzage  
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Tienvoet Heinenoord’ met bijbehorende stukken en 
het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder 
ter inzage worden gelegd.  

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op 
het gebied ten zuiden van Heinenoord, waaronder 
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de volkstuinen en het perceel tegenover gebouw 
De Tienvoet. Het perceel tegenover gebouw De 
Tienvoet is nu onbebouwd en zal worden ingericht 
voor een nieuwe woonwijk met 142 woningen. Het 
vrachtwagenparkeerterrein wordt naar het zuiden 
verschoven en de volkstuinen worden meer in 
westelijke richting opgeschoven. 

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet 
geluidhinder 
De geluidsbelasting op de nieuw te realiseren 
woningen in het gebied voldoet niet aan de waarden 
zoals die zijn voorgeschreven in de Wet geluidhinder. 
Het gaat daarbij met name om wegverkeerslawaai. 
Onder voorwaarden is een hogere geluidsbelasting 
mogelijk. Hiervoor is het ontwerpbesluit tot 
vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder 
opgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen en 
het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder 
liggen met ingang van zaterdag 22 mei tot en met 
vrijdag 2 juli ter inzage. U kunt de stukken bekijken 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de 
IMRO-code NL.IMRO.1963.BPTienvoetHND21-ON01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met Annette van Bokkem of een 
andere medewerker van het Team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186 of via e-mail  
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. 

Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:
Raad van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Tienvoet Heinenoord’

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het 
ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarde 
Wet geluidhinder ter inzage ligt.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 
hogere waarde Wet geluidhinder kunt u indienen bij:
College van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit 
hogere waarde Tienvoet Heinenoord’.

Vragen?
Heeft u vragen over bestemmingsplan? Neem dan 
contact op met Perry van der Elst of Annette van 
Bokkem via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail 
perry.vanderelst@gemeentehw.nl of  
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Dorpsstraat 1b Heinenoord’ 
en ontwerpbesluit hogere 
waarde Wet geluidhinder ter 
inzage  
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Dorpsstraat 1b Heinenoord’ met bijbehorende 
stukken en het ontwerpbesluit hogere waarde 
Wet geluidhinder ter inzage worden gelegd.  

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het 
perceel nabij Dorpsstraat 1b in Heinenoord, waarop 2 
woningen worden gerealiseerd. 

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet 
geluidhinder 
De geluidsbelasting op de nieuw te realiseren 
woningen op het perceel voldoet niet aan de waarden 
zoals die zijn voorgeschreven in de Wet geluidhinder. 
Het gaat daarbij met name om wegverkeerslawaai. 
Onder voorwaarden is een hogere geluidsbelasting 
mogelijk. Hiervoor is het ontwerpbesluit tot 
vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder 
opgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen en 
het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder 
liggen met ingang van zaterdag 22 mei tot en met 
vrijdag 2 juli ter inzage. U kunt de stukken bekijken 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de 
IMRO-code NL.IMRO.1963.BPDrpsstr1bHnd-ON01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met Annette van Bokkem of een 
andere medewerker van het Team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186 of via e-mail  
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. 

Schriftelijke zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:
Raad van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 1b Heinenoord’

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het 
ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarde 
Wet geluidhinder ter inzage ligt.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 
hogere waarde Wet geluidhinder kunt u indienen bij:
College van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit 
hogere waarde Dorpsstraat 1b Heinenoord’.

Vragen?
Heeft u vragen over bestemmingsplan? Neem dan 
contact op met Perry van der Elst of Annette van 
Bokkem via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail 
perry.vanderelst@gemeentehw.nl of  
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

Vooraankondiging 
voorbereiden 
bestemmingsplan 
‘Uitbreiding Goudswaard 
Noord-Oost’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt ter voldoening aan het bepaalde van artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
bekend, dat het bestemmingsplan ‘Uitkoop woningen 
onder hoogspanningstracé’ wordt voorbereid. De 
percelen liggen verspreid door de gemeente Hoeksche 
Waard.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op 
de volgende percelen
• Oud Cromstrijensedijk Oostzijde 44b Klaaswaal 

(perceelnummer Klaaswaal C 361);
• Strijenseweg 141, 3295KP ’s-Gravendeel 

(perceelnummer ’s-Gravendeel H 395);
• Zinkweg 197 Oud Beijerland (perceelnummer G 

269);
• Stougjesdijk 137 Mijnsheerenland (perceelnummer 

E 932 en E 422).

De afgelopen jaren heeft de gemeente Hoeksche 
Waard zelf de bovengenoemde woningen gekocht. Dit 
in het kader van een regeling voor woningen die onder 
een hoogspanningstracé zijn gelegen. Gemeente 
Hoeksche Waard krijgt subsidie voor deze aankopen, 
mits er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. 
Eén daarvan is het wegbestemmen van woningen 
binnen 5 jaar naar aankoop. Eén van de aankopen 
is begin 2017 gedaan. Daarom is het noodzakelijk 
om nu te beginnen met de voorbereiding van een 
bestemmingsplan die dat mogelijk maakt.

Deze bekendmaking is alleen een 
vooraankondiging
Het is op dit moment nog niet mogelijk zienswijzen 
tegen de op te stellen bestemmingsplannen naar 
voren te brengen. Deze mogelijkheid bestaat pas later 
in de procedure. Ook worden onafhankelijke instanties 
nu nog niet in de gelegenheid gesteld om een advies 
uit te brengen. 

Als het bestemmingsplan in ontwerp bereed is, maken 
wij dat bekend in deze gemeenterubriek en in de 
Staatscourant. Daarbij informeren wij u over het ter 
inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan 
en de mogelijkheden voor het indienen van een 
zienswijze. 

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
• Op woensdag 14 april zijn gegevens ontvangen 

in het kader van het ‘Activiteitenbesluit 
milieubeheer’. Het gaat over het oprichten van een 
hoveniersbedrijf aan de Weelsedijk 61a in Strijen. Er 
wordt een opslagloods gebouwd. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-21-389919.

• Op donderdag 15 april zijn gegevens ontvangen in 
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het oprichten van een bedrijf aan 
de Blauwesteenweg 7a in Westmaas, dat zich 
bezig houdt met de inkoop, verkoop, sorteren, 
verpakken en vervoeren van aardappelen bestemd 
voor hoofdzakelijk de export. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-21-389982.

• Op woensdag 28 april zijn gegevens ontvangen in 
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het oprichten van bedrijfsloods 
bestaande uit 3 units aan de Reedijk 2a in 
Heinenoord, voor verhuur aan derden voor opslag 
van goederen. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-21-390534.

• Op dinsdag 4 mei is een melding ontvangen in het 
kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het oprichten van een iwinkel met 
Koffiebrander aan de Emmastraat 2c in Heinenoord. 
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-21-390722.

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.

Vervolg



Nieuws uit de gemeenteraad

Besluitvormende 
raadsvergadering 
dinsdag 25 mei 
Wat besluit de gemeenteraad over de besteding van 
de Enecogelden?  En stemt de raad in met uitbreiding 
van de Agendacommissie ? Dit en meer staat 
dinsdagavond 25 mei op de agenda van de raad. De 
vergadering is vanwege coronamaatregelen digitaal en 
is  live online te volgen. Welkom!

Tiny Houses in de Hoeksche Waard?
Om de bouw van Tiny Houses mogelijk te maken is 
een bestemmingsplan opgesteld. Met dit plan kunnen 

er 7 Tiny Houses worden gebouwd. Dit zijn kleine 
woningen met een maximale oppervlakte van 50 m2. 
De woningen zijn energieneutraal. De raad besluit op 
25 mei of zij het bestemmingsplan vaststelt. 

Agendacommissie gemeenteraad 
Hoeksche Waard
De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft een 
Agendacommissie. Deze commissie stelt de agenda’s 
op voor de vergaderingen en bijeenkomsten van de 
raad en beoordeelt of de voorstellen die van het 
college komen geagendeerd kunnen worden voor de 
raad. In de Agendacommissie zitten voorzitters van 
raadsbijeenkomsten/vergaderingen van de raad. Op 

25 mei besluit de raad of hij akkoord kan gaan met het 
benoemen van twee extra leden.

Vergadering live online te volgen
U kunt de vergadering op dinsdag 25 mei live online 
volgen via https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-
uitzendingen-en-geluidsverslagen. De uitzending 
begint om 19.30 uur.

De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst 
vindt u op https://www.gemeentehw.nl/Agendas-en-
vergaderstukken. Klik op datum 25 mei 2021.

V E R V O L G

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


