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

brand, terroristische aanslag of onverwacht noodweer.
In een NL-Alert staat uitgelegd wat er aan de hand
is, wat u moet doen en waar u meer informatie en
updates kunt vinden. Ontvangt u een NL-Alert op uw
mobiele telefoon dan weet u meteen wat er bij u in de
buurt aan de hand is en wat u moet doen.

Meer informatie
Om beter te waarschuwen en te informeren bij
noodsituaties, start de overheid de campagne ‘Laad ‘m
op en laat ‘m aan’. De campagne stimuleert mensen
om hun mobiele telefoon aan te laten staan zodat zij
een NL-Alert altijd kunnen ontvangen. Kijk voor meer
informatie over NL-Alert op www.nl-alert.nl.

NL-Alert testbericht
Wilt u weten hoe het is om een NL-Alert te ontvangen?
Op maandag 7 juni rond 12.00 uur zendt de overheid
een NL-Alert testbericht uit. Aan de hand van het
testbericht ervaart u hoe een NL-Alert klinkt en eruit
ziet. Zorg er dus voor dat uw mobiel aanstaat, zodat u
het NL-Alert testbericht ontvangt.
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Nieuw-Beijerland
Het uitrenveldje in Nieuw-Beijerland, op de hoek
van de Schoutstraat en Buitenom, wordt ongeveer
1200 m2. Ook hier komt een hekwerk omheen hierbij
wordt een deel van het huidige hekwerk langs het
Buitenom, vervangen door een nieuw hekwerk. Aan de
buitenkant van het veld wordt nog een bank geplaatst.
Bij beide uitrenveldjes wordt ook een bord geplaatst
wat aangeeft dat het om een uitrenveldje gaat. Op
de uitrenveldjes geldt geen opruimplicht voor de
uitwerpselen. De baasjes zijn zelf verantwoordelijk
voor het gedrag van der hond binnen de omheining.

Begeleiders gezocht voor
fietstochten

Tijdelijke afsluiting
Oranjestraat
Op woensdag 16 juni wordt tussen 08.00 en 17.00
uur de Oranjestraat in Klaaswaal afgesloten. Ook
geldt er een parkeerverbod ter hoogte van de
werkzaamheden. Dit in verband met werkzaamheden
met een kraan aan de watertoren.

Wilt u ook NL-Alert
ontvangen? Laadt uw mobiel
op en laat ‘m aan
Heeft u een mobiele telefoon, bijvoorbeeld
om contact met vrienden en (klein)kinderen te
onderhouden? Zorg ervoor dat het apparaat aanstaat,
zodat u NL-Alert kan ontvangen. NL-Alert is het
alarmmiddel van de overheid dat u waarschuwt en
informeert over noodsituaties. Denk aan een grote

Mogelijk zijn de werkzaamheden sneller afgerond
en wordt de afsluiting eerder opgeheven.
Omleidingsroutes worden aangegeven met
behulp van borden. Betreffende bewoners worden
geïnformeerd over het parkeerverbod.

Aanleg honden uitrenveldjes
Stichting Welzijn Hoeksche Waard, Regionale
projectgroep Verkeersveiligheid en De Hoekse
Renners werken samen om het evenement
Doortrappen Fietstochten in de Hoeksche Waard te
organiseren. Voor de nog te starten fietsgroepen
in Puttershoek en Strijen worden nog vrijwilligers
gezocht voor de begeleiding van de fietstochten.
Het programma Doortrappen is een initiatief van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In Klaaswaal en Nieuw-Beijerland worden half juni
uitrenveldjes voor honden aangelegd.

Klaaswaal
In Klaaswaal, langs de Boterbloemstraat aan de kant
van de Paardenbloemstraat, komt een uitrengebiedje
van ongeveer 250 m2. Het speelveldje voor honden
wordt afgezet met een hekwerk. Langs de rijbaan van
de Boterbloemstraat komt een rij tegels, waardoor het
hekwerk 30 cm vanaf de trottoirband komt te staan.
Langs de slootzijde komt geen hekwerk. De parkbank
die er nu staat wordt vervangen en een klein stukje
verplaatst.

Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven
fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer.
Het programma Doortrappen heeft de ambitie om
ouderen zo lang mogelijk veilig en met plezier te laten
fietsen (zowel e-bike als gewone fiets). In de Hoeksche
Waard wordt ingezet op fietsgroepen die op een vaste
dag en tijdstip gaan fietsen, om de 14 dagen, het hele
jaar door zo lang het weer het toelaat. Een fietstocht
duurt ongeveer 2 uur en gaat in een rustig tempo.

Aanmelden als vrijwilliger?
Bent u fietsliefhebber? En vindt u het leuk nieuwe
mensen te leren kennen en samen sportief bezig te
zijn? Wilt u fietsroutes bedenken en/of uitstapjes
organiseren? Bent u op regelmatige basis of eens
per maand beschikbaar als vrijwilliger? Neem dan
contact met de Stichting Welzijn Hoeksche Waard via
het emailadres bianca.denouden@welzijnhw.nl of via
telefoonnummer 06-45 65 38 86.

De Week van de Jonge
Mantelzorger:
Niet te missen…

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren
in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij
groeien op met iemand in hun directe omgeving
met een chronische ziekte, beperking, psychische
kwetsbaarheid en/of verslaving. Dat kan een ouder
zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of
goede buur. Het zorgen voor een ander ervaren
zij als normaal en het geeft ook voldoening, maar
daarentegen kan het ook zwaar zijn. Zo maken
zij zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan
leeftijdsgenoten, en missen ze soms de nodige zorg
en aandacht voor zichzelf. Om hen te ondersteunen
en zichtbaar te maken is het jaarlijks van 1 tot en met
7 juni de nationale Week van de Jonge Mantelzorger.
Ook in de Hoeksche Waard worden er speciaal voor
jonge mantelzorgers activiteiten georganiseerd door
MEE Mantelzorg.

bestraatte de afgelopen 3 maanden in opdracht van
gemeente Hoeksche Waard het centrum met nieuwe
gebakken klinkers. Er zijn robuuste betonbanden
geplaatst om op te zitten, die ook dienen als
plantenbakken. Er kwamen nieuwe bomen, waaronder
een aantal leilinden aan de zijkant van Attent
supermarkt Nelemans en het kunstwerk tegenover de
huisartsenpraktijk kunt u weer goed zien. HW-Wonen
heeft tegelijkertijd het pand van de supermarkt en de
andere winkels samen met de bovenwoningen mooi
gerenoveerd.

De grootste verbetering is dat het centrum
beter bereikbaar is vanaf de Dorpsstraat
en De Tienvoet
U hoeft als winkelend publiek nu niet meer door
de nieuwbouw te slingeren om boodschappen te
doen. Wij onderzoeken de mogelijkheid van een
eenrichtingsweg vanaf de Wouter van den Walestraat
die, voor de verkeersveiligheid, in de richting van
de winkels loopt. In de komende weken plaatsen
we nog een speeltoestel en verplaatsen we een
elektriciteitskaste.

Officiële opening volgt
Hopelijk kan wethouder Harry van Waveren, als de
coronamaatregelen het toelaten, in de zomer het
centrum, samen met u, officieel openen. Als alle
puntjes op i gezet zijn laten we met trots het resultaat
aan de Hoeksche Waard zien.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger worden
in het hele land diverse activiteiten georganiseerd
om extra aandacht te besteden aan de jonge
mantelzorgers, om hen te waarderen en hen zichtbaar
te maken. In de Hoeksche Waard kunnen kinderen
en jongeren van 8 tot en met 23 jaar deelnemen aan
winacties, online bijeenkomsten en krijgen zij een
cadeautje opgestuurd.

Kijk voor meer informatie over de Week van de Jonge
Mantelzorger en de ‘Niet te missen’ campagne op
www.weekvandejongemantelzorger.nl. Inschrijven
als jonge mantelzorger of opgeven voor de winactie,
nieuwsbrieven en online bijeenkomsten kan via een
mailtje naar servicebureau@meeplus.nl of via het
telefoonnummer: 0181 – 33 35 07. Voor de winactie
kan je je opgeven vóór maandag 7 juni. zet in de mail
jouw naam, leeftijd en e-mailadres.

Het winkelcentrum op ‘de
Noord’ in Heinenoord is
goed bereikbaar

in Oud-Beijerland. (Z/21/098618)
21-05-2021

Het aanleggen van een buitenterras
- Randweg 35 in Oud-Beijerland.
(Z/21/098627)

21-05-2021

Het renoveren van 71 woningen
- Oranjestraat 25 in Heinenoord.
(Z/21/098718)

21-05-2021

Het uitbreiden van de winkelruimte
- Polderlaan 6 in Oud-Beijerland.
(Z/21/098727)

22-05-2021

Het onderzoeken van de mogelijkheden
voor het aanleggen van een
natuurkampeergelegenheid - Ruisscheweg
1 in Oud-Beijerland. (Z/21/098764)

22-05-2021

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde - Arie Jongekrijgstraat 2 in
Heinenoord. (Z/21/098758)

22-05-2021

Het bouwen van een aanbouw
- Hilsondusstraat 97 in Strijen.
(Z/21/098759)

23-05-2021

Het bouwen van een overkapping Torensteelaan 96 in Numansdorp.
(Z/21/098774)

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

18-05-2021

Het bouwen van een aanbouw Achtersloot 28 in Oud-Beijerland.
(Z/21/092163)

19-05-2021

Online bijeenkomsten

Inschrijven en aanmelden Winactie

Het kappen van bomen - Jan Lievenslaan 1

Verleende
omgevingsvergunningen

Activiteiten

Jonge mantelzorgers kunnen zich opgeven voor een
online bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt
een gezellig kennismakingsspel gespeeld en een quiz
gedaan. De online bijeenkomst voor jongeren van
12 tot en met 16 jaar vindt plaats op dinsdag 1 juni
van 19.00 tot 20.00 uur. De online bijeenkomst voor
kinderen van 8 tot en met 12 jaar vindt plaats op
donderdag 3 juni van 16.00 tot 17.00 uur. De kinderen
en jongeren krijgen voorafgaand aan de online
bijeenkomsten een Teams-uitnodiging toegestuurd.
Inschrijven kon tot woensdag 26 mei.

21-05-2021

Het vergroten van de woning Munnikendijk 1 in Westmaas.

Bekendmakingen

(Z/21/091704)
19-05-2021

Het plaatsen van een spiltrap aan het
balkon - Waalhavenstraat 36 in
Oud-Beijerland. (Z/21/090441)

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.

20-05-2021

Het bouwen van een woning (landgoed)
- Ambachtsheerenlaan 9 (kavel 2) in
Numansdorp. (Z/21/092151)

20-05-2021

Het plaatsen van een overkapping en
berging - De Meestoof 7 in Numansdorp.
(Z/21/083829)

20-05-2021

Het bouwen van een uitbouw aan de
zijkant van de woning - Boisotstraat 15 in
Oud-Beijerland. (Z/21/091759)

21-05-2021

Het plaatsen van een paardenstal
(schuur met 5 stallen) - Buijensweg 5 in

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

20-05-2021

Het bouwen van een opbouw -

Mijnsheerenland. (Z/21/091941)
21-05-2021

Het bouwen van bedrijfsgebouw - Sikkel 28
in Heinenoord. (Z/21/087958)

21-05-2021

Het plaatsen van gevelreclame en een zuil Laurens Jzn Costerstraat 6b in
Oud-Beijerland. (Z/21/091479)

Middelsluissedijk OZ 10 in Numansdorp.
(Z/21/098538)

21-05-2021

Het vervangen van de garagedeur voor een
kozijn en het maken van een doorbraak

20-05-2021

20-05-2021

Het bouwen van een woning - Havenstraat

- Winterkoning 28 in Oud-Beijerland.

3a in Strijensas. (Z/21/098383)

(Z/21/091977)

Het verbouwen van een pand - Oostdijk 23
in Oud-Beijerland. (Z/21/098557)

20-05-2021

Het vervangen van 2 ramen door 1 raam

21-05-2021

Het bouwen van een loods - Thomas
Edisonstraat 4 in Zuid-Beijerland.
(Z/21/093625)

in bestaand kozijn - Spuizicht 24 in OudBeijerland. (Z/21/098456)
21-05-2021

Deze week leggen we de laatste hand aan de nieuwe
inrichting van het winkelcentrum van Heinenoord.
Aannemersbedrijf Kraaijeveld uit Barendrecht

Het bouwen van een woning - Paltrokmolen
43 in Numansdorp. (Z/21/098711)

Vervolg

V E R V O L G

25-05-2021

Het plaatsen van een daklicht aan de
voorzijde van de woning - Koningin
Wilhelminastraat 6 in Piershil.
(Z/21/095770)

25-05-2021

Het plaatsen van handelsreclame voor een
geldautomaat - Beijersehof 15 in
Oud-Beijerland. (Z/21/096608)

Beslistermijn verlengen
Datum verlenging

Zakelijke inhoud

20-05-2021

Het tijdelijk plaatsen (6 maanden) van een
wooncontainer - Oost Middelweg 1 in

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

Numansdorp. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

19-05-2021

Het slopen van het woonhuis, garage en

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor donderdag 1 juli. (Z/21/091235)

stal en het verwijderen en afvoeren van
21-05-2021

Het bouwen van 22 woningen,

asbesthoudende materialen -

50 appartementen en een horecaruimte

Stougjesdijk 157 in Mijnsheerenland.

- Spuidijk 2c in Oud-Beijerland. De

(Z/21/098280)

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De

19-05-2021

Het verwijderen en afvoeren

nieuwe beslisdatum wordt daardoor

van asbesthoudende materialen

woensdag 7 juni. (Z/21/091995)

- Boompjesstraat 13 in Strijen.
(Z/21/098290)

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen

21-05-2021

33 in Piershil. (Z/21/098611)
21-05-2021

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

18-05-2021

Collectevergunning Stichting Erasmus MC

Kruisweg 18 in Numansdorp.
(Z/21/098701)
21-05-2021

Oud-Beijerland.
18-05-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Groene

Foundation TourforLife in de periode van
maandag 5 tot en met zaterdag 10 juli in

Het slopen van de afdichting - Voorstraat

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen Klaverbladstraat 3 in Klaaswaal.

Collectevergunning Stichting Erasmus MC

(Z/21/098616)

Foundation TourforLife in de periode van
maandag 12 tot en met zaterdag 17 juli in
Numansdorp, Puttershoek en
Zuid-Beijerland.
20-05-2021

Exploitatievergunning wordt verleend voor
Pizzahouse B.V. aan de Voorstraat 18,
3286 AX in Klaaswaal.

20-05-2021

Exploitatievergunning wordt verleend voor
Fresco B.V. aan de Van der Merckstraat 2,
3295 XX in ’s-Gravendeel.

20-05-2021

Exploitatievergunning wordt verleend voor
Fresco 2 B.V. aan de Wilhelminastraat 15a,
3271 BX in Mijnsheerenland.

25-05-2021

Vergunning huis-aan-huis verkoop van
ontbijtkoek en peperkoek namens

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

31-05 tot en

Prins Bernhard Cultuurfonds in alle dorpen

met 05-06-2021

van gemeente Hoeksche Waard.

05-06-2021

Huis-aan-huis verkoop van ontbijtkoek
en peperkoek namens Christelijke
Muziekvereniging Crescendo in
Zuid-Beijerland.

Christelijke Muziekvereniging Crescendo
op zaterdag 5 juni 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,

RECTIFICATIE
Per abuis staat er in de vooraankondiging voor het
bestemmingsplan voor ‘Uitkoop woningen onder
hoogspanningstracé’ een verkeerde titel. Er wordt
verwezen naar het bestemmingsplan ‘Uitbreiding
Goudswaard Noord-Oost’. Dat moet zijn ‘Uitkoop
woningen onder hoogspanningstracé’.

Vooraankondiging voorbereiden
bestemmingsplan ‘Uitkoop woningen
onder hoogspanningstracé’
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 gemeente
Hoeksche Waard.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de
volgende percelen:
• Oud Cromstrijensedijk Oostzijde 44b Klaaswaal
(perceelnummer Klaaswaal C 361);
• Strijenseweg 141, 3295 KP ’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 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. 1 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 gereed 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.

Besluiten
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het volgende besloten:
• Het instellen van éénrichtingsverkeer op de
verlengde Emmastraat centrum Heinenoord, tussen
de Emmastraat en de aansluiting met de Wouter van
den Walestraat, met een uitzondering voor (brom)
fietsverkeer;
• Tot het instellen van een 30 km-zone aan de
Kreupeleweg in Klaaswaal op het gedeelte tussen
de aansluiting met de Molendijk en de aansluiting
Acacialaan direct ten oosten van de haltelocatie;
• Tot het instellen van éénrichtingsverkeer op de Graaf
van Egmondstraat in Oud-Beijerland, van noord naar
zuid, met een uitzondering voor (brom)fietsverkeer;
• Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken aan de Zuidster in Puttershoek.

Bezwaarschrift indienen
Tegen deze besluiten 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.
Belanghebbenden kunnen, als onverwijlde spoed
dat – gelet op betrokken belangen – vereist,
eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de
Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam.

Nieuws uit de gemeenteraad
Wilt u (in)spreken? De raad
luistert
Op dinsdagavond 1 juni heeft de raad vanaf 19.30 uur
gelijktijdig 2 beeldvormende bijeenkomsten. Tijdens
deze bijeenkomsten 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 de gemeente Hoeksche Waard.
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’.

Beeldvormende bijeenkomst
‘Fysiek domein / Bestuur en
middelen’
In deze bijeenkomst kunt u onder meer inspreken
op 4 bestemmingsplannen en de aanpassing van de
legesverordening. Er worden presentaties gehouden
over de nieuwe invulling voormalig gemeentehuis te
Numansdorp en de kapitaalaanvraag Stedin.

Nieuwe invulling voormalig gemeentehuis
Numansdorp
De gemeente en HW Wonen zien kansen om met de
nieuwe invulling van het gemeentehuis in Numansdorp
een oplossing te bieden voor belangrijke wensen
van de gemeente en/of inwoners. Het leegstaande
voormalige gemeentehuis van Numansdorp krijgt weer
een belangrijke functie in de samenleving door het te
transformeren naar tijdelijke woningen voor jongeren
en andere mensen die korte tijd woonruimte nodig
hebben en er ruimte te creëren voor maatschappelijke
activiteiten.

Beeldvormende bijeenkomst
‘Sociaal Domein /
Duurzaamheid en Economie’
In deze bijeenkomst kunt u onder meer inspreken
over het beleidsplan Schulddienstverlening,
Verordening Jeugdhulp en de compensatie
buitensportverenigingen corona 2020. Ee presentatie
wordt gegeven over de Regionale energie strategie,
inclusief de Regionale Structuur Warmte.

Regionale energie strategie (RES), inclusief
de Regionale Structuur Warmte (RSW)
In het (nationale) Klimaatakkoord is afgesproken
dat de thema’s elektriciteit en het realiseren van
een aardgasvrije gebouwde omgeving regionaal
uitgewerkt moeten worden. De Hoeksche Waard is
één van de 30 energieregio’s. Het is aan elke RES-regio
om te bepalen welke bijdrage zij denkt te kunnen
en willen leveren aan de realisatie van de nationale
doelstelling (35 terawattuur opwekking van duurzame
elektriciteit op land). In de RES wordt beschreven
hoe de Hoeksche Waard hieraan wil bijdragen. Het
opstellen van de RES gebeurt onder leiding van een
Stuurgroep RES regio Hoeksche Waard, die naast de
gemeente bestaat uit de provincie Zuid-Holland, het
waterschap Hollandse Delta, Stedin en HW Wonen.

Bijeenkomst online volgen
U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag
1 juni 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 1 juni.

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.

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

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie
van de gemeenteraad, griffie@gemeentehw.nl of
088 - 647 18 74.

Op de volgende 3 manieren kunt u op
dinsdag 1 juni uw stem laten horen
U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij
uw mail uiterlijk dinsdag 1 juni 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
30 mei om 12.00 uur contact opnemen met de
griffie via griffie@gemeentehw.nl?
	Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken? Dan
kunt u op dinsdag 1 juni 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 1 juni om
12.00 uur aan ons doorgeven via
griffie@gemeentehw.nl of via 088-647 18 74?

Social media
Wat is en wat doet de gemeenteraad Hoeksche
Waard? Welke onderwerpen bespreekt de
gemeenteraad deze week? Hoe komt u in contact met
raadsleden? U krijgt antwoord op deze én nog veel
meer andere vragen via de social mediakanalen van
gemeenteraad Hoeksche Waard.
Volg ons op
gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW
@GemeenteraadHW

