
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

Digitale bijeenkomst 
‘Samen staan we sterker 
tegen huiselijk geweld’ 
Op dinsdag 25 mei vond de digitale bijeenkomst 
‘Samen staan we sterker tegen huiselijk 
geweld’ plaats. Aan deze bijeenkomst - bedoeld 
voor vrijwilligers van verenigingen, organisaties en 
kerken - namen ongeveer 40 mensen deel. Veilig 
Thuis vertelde de deelnemers over de verschillende 
vormen van huiselijk geweld, waar je op kunt letten 
(de signalen) en waar je met je zorgen en/of vragen 
terecht kunt. Met Veilige Kerk is gekeken naar de rol 
van de omgeving bij huiselijk geweld. Hierbij kregen de 
deelnemers tips wat zij binnen hun organisatie, kerk of 
vereniging kunnen organiseren of hoe zij op de juiste 
manier met signalen om kunnen gaan. 

Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld 
Het is belangrijk dat vrijwilligers ergens binnen 
de organisatie, vereniging of kerk terecht 
kunnen met vragen en/of zorgen rondom het 
thema huiselijk geweld. Het aanstellen van 

een Aandachtsfunctionaris kan hierbij helpen. Deze 
persoon kan getraind worden en weet de weg 
naar organisaties (als Veilig Thuis) te vinden. Hierdoor 
is voor iedereen duidelijk bij wie ze terecht 
kunnen. Kijk voor meer informatie op https://
www.movisie.nl/tool/vrijwilligers-huiselijk-geweld-
vermoeden (folder en toolkit) of op de website www.
veiligekerk.nl (stappenplan).  

Contactgegevens Veilig Thuis 
Wilt u advies over een situatie van huiselijk geweld, 
kindermishandeling of ouderenmishandeling? Of wilt 
u een melding doen? Neem dan contact op met Veilig 
Thuis (landelijk advies- en meldpunt voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling). Veilig Thuis Zuid-
Holland Zuid is bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via 
telefoonnummer 0800 - 2000 of 078 – 633 49 80 of via 
de website www.veiligthuiszhz.nl, waar u kunt chatten 
met een medewerker.   

Afsluitingen afritten A29

Vanwege wegwerkzaamheden op de A29 wordt zowel 
de afrit richting Numansdorp als Oud-Beijerland voor 
1 nacht afgesloten. 

Afrit A29 richting Numansdorp
Start afsluiting is vrijdag 02 juli om 21.00 uur , en duurt 
tot zaterdagochtend 3 juli om 05.00 uur.

Afrit A29 richting Oud-Beijerland
Start afsluiting is donderdag 1 juli om 22.30 uur, en 
duurt tot vrijdagochtend 2 juli om 04.30 uur.

Start werkzaamheden Oude 
Raadhuis in Oud-Beijerland

Donderdag 27 mei gaf wethouder Harry van Waveren 
het officiële startsein voor de werkzaamheden van 
de verbouwing en aanbouw van het Oude Raadhuis 
in Oud-Beijerland. Na de werkzaamheden verhuist de 
bibliotheek naar deze mooie locatie. Daarnaast is het 
Oude Raadhuis een populaire locatie om te trouwen. 
Dat is dan ook weer mogelijk.

Bibliotheek als hotspot voor culturele 
uitjes
De nieuwe locatie is bij uitstek geschikt om naast 
het uitlenen van boeken ook het moderne aanbod 
aan de man te brengen. Denk hierbij aan voorlezen, 
taallessen, culturele avonden over geschiedenis of 
kunst en verschillende workshops voor jong en oud. 
Helemaal nieuw is het MaakLokaal, een plek waar je 
kunt experimenteren met de modernste technieken. 
Zo wordt het Oude Raadhuis een plek waar elke dag 
iets te doen is. 

Monumentaal en duurzaam
Er komt een doorbraak tussen het Oude Raadhuis 
zelf en de voormalige bodewoningen die ernaast 
liggen. Aansluitend komt een aanbouw. We houden 
rekening met de monumentale waarden en maken 
we het pand gasloos en duurzaam zodat het pand 
weer een mooie en lange toekomst tegemoet gaat. 
Van provincie Zuid-Holland ontvingen wij een subsidie 
voor deze duurzaamheidsslag en een bijdragen 
om de toegankelijkheid van het Oude Raadhuis te 
verbeteren.

De werkzaamheden duren tot half februari 
2022
De verbouwing leidt mogelijk tot enige overlast voor 
de omgeving. Zo is de Waterstal tijdens de bouw 
aan 2 kanten afgesloten. Met alle partijen doen wij 
er alles aan om dit tot een minimum te beperken. 
Inwoners kunnen met vragen of opmerkingen over de 
verbouwing of de eventuele overlast contact opnemen 
met de heer Schuilenburg, projectleider van Den Hoed 
Aannemers, 0182 – 35 12 25.

Bijeenkomst Randweg 
Klaaswaal: presentatie en 
kaarten beschikbaar
Op donderdagavond 27 mei 2021 organiseerden 
wij een digitale informatiebijeenkomst voor alle 
inwoners van Klaaswaal, Numansdorp en andere 
belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst 
informeerden wij de aanwezigen hoe wij zijn gekomen 
tot de 2 extra te onderzoeken alternatieven en wat 
het vervolgproces is. 

Stukken beschikbaar
De presentatie die wij gaven op de 
informatiebijeenkomst kunt u vinden onder het 
kopje ‘Documenten’ op www.gemeentehw.nl/
randwegklaaswaal. Hier vindt u ook kaartjes met alle 
6 te onderzoeken tracés. Binnenkort vindt u hier ook 
de antwoorden op de vragen die tijdens de digitale 
bijeenkomst zijn gesteld en de opname van de 
bijeenkomst.

Stuur ons uw reactie
Was u aanwezig bij de bijeenkomst en/of wilt u 
reageren? U kunt uw reactie tot en met 6 juni sturen 
naar randwegklaaswaal@gemeentehw.nl. De input die 
we ontvingen tijdens de  informatiebijeenkomst en via 
e-mail ontvangen nemen we mee in het onderzoek en 
ontwerp.

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met 
projectleider René den Drijver via telefoonnummer 
140186 of 088 - 647 36 47.

Luchtmachthelikopters 
oefenen samen met 
Korps Mariniers
Op dinsdag 8 juni wordt vanaf vliegbasis Gilze-Rijen 
met 3 helikopters van de Koninklijke Luchtmacht een 
training uitgevoerd om de samenwerking met het 
Korps Mariniers te oefenen. Helikopterbemanningen 
van 2 Cougar transporthelikopters trainen het 
verplaatsen van troepen, terwijl een Apache 
gevechtshelikopter het luchtruim bewaakt. De training 
vindt overdag plaats boven de Hoeksche Waard. Let 
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op: Bij de oefening wordt door eenheden van het 
Korps Mariniers geschoten met losse flodders. Dit is 
geen echte munitie en het is ongevaarlijk. Het kan 
klinken als geweerschoten.
 
De Hoeksche Waard is aangewezen als laagvlieggebied 
voor militaire helikopters. Defensie probeert de 
overlast voor inwoners van laagvlieggebieden tot 
een minimum te beperken. Het kan zijn dat u toch 
overlast/hinder ervaart. Eventuele meldingen kunt u 
indienen via het online klachtenformulier op www.
defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/
geluidsoverlast/klachtenformulier. Op  
www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen staat meer 
informatie over de vliegbewegingen en trainingen. U 

kunt de actuele vliegbewegingen over de helikopters 
ook volgen via twitter: @dhcluchtmacht.

Alle vluchten worden zorgvuldig voorbereid. Dat is 
belangrijk voor alle vliegende eenheden van Defensie, 
maar ook voor de omgevingen waarin Defensie 
oefent. Defensie spreidt vliegbewegingen zoveel 
mogelijk over de diverse oefengebieden in Nederland 
om het geluid en de belasting voor de leefomgeving 
te spreiden. Operationele maar ook klimatologische 
omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat 
oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Akse Media gestart 
met advertentieverkoop 
gemeentegids
In september komt de nieuwe gemeentegids Hoeksche 
Waard uit. De gemeentegids wordt uitgegeven door 
Akse Media uit Den Helder. Akse Media start deze week 
met de acquisitiewerkzaamheden voor de gemeentegids 
2021-2022. Dat betekent dat ondernemers door een 
vertegenwoordiger van Akse Media worden benaderd of 
zij advertentieruimte willen kopen in de gemeentegids. 
Wij benadrukken dat dit de enige officiële gids is die met 
medewerking van de gemeente verschijnt.
 
In de gemeentegids staat een uitgebreid overzicht 
van alle openbare voorzieningen, instellingen, 

verenigingen en het bedrijfsleven in gemeente 
Hoeksche Waard. Ook vindt u in de gids informatie 
over gemeentelijke producten en diensten. Inwoners 
van gemeente Hoeksche Waard ontvangen de gids 
gratis in de brievenbus (behalve als er een nee-nee of 
nee-ja sticker op zit).

Geef uw vermelding of wijziging zelf door!
Wilt u dat uw organisatie, vereniging of bedrijf 
wordt vermeld in de gemeentegids? Of wilt u een 
wijziging van de contactgegevens doorgeven? 
Neem dan rechtstreeks contact op met Akse Media. 
Aanmeldingen, aanvullingen op- en wijzigingen in de 
gemeentegids Hoeksche Waard zijn van harte welkom! 
Organisaties of bedrijven die een vermelding wensen 
of een wijziging door willen geven, kunnen dat ook 
rechtstreeks doen bij Akse Media. Stuur een e-mail 
naar redactie@aksemedia.nl of bel 0223 - 67 30 10.

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

26-05-2021 Afsluiten parkeergarage 

appartementencomplex - Muzieklaan 20 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/099072)

26-05-2021 De garagedeur vervangen voor een vaste 

pui met draaikiepdeur en 2 vaste ramen 

- Huizingastraat 5 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/099188)

26-05-2021 Het aanbrengen van gevelreclame 

- Rijksstraatweg 30b in Klaaswaal. 

(Z/21/099201)

27-05-2021 Het bouwen van een  twee-onder-een-

kapwoning - Burgemeester Kolbach erf  in 

Goudswaard. (Z/21/099292)

27-05-2021 Het bouwen van een sportschool 

- Narvikstraat 1 in Puttershoek. 

(Z/21/099474)

27-05-2021 Het verduurzamen en isoleren van de 

woning - Nieuwestraat 88 in Strijen. 

(Z/21/099478)

28-05-2021 Het aanbrengen van een geluidsscherm 

- Molendijk 96 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/099636)

28-05-2021 Het plaatsen van een airco - 

Leeuwerikstraat 56 in Strijen. 

(Z/21/099650)

Vervolg

UITNODIGING 
WEBINAR ‘ONDERNEMEN IN CORONA-TIJD’
Ben jij als ondernemer ook behoorlijk op de proef gesteld door de corona-crisis? 
Zit je soms met je handen in het haar als het gaat om regelingen, financiën en 
dergelijke? Twijfel je over hoe je ervoor staat en wat je het beste kan doen? Of wil je 
gewoon handige tips om zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen? 

HWHelpt.nl organiseert een webinar waarin 
fiscalist Erik Klop en advocate Jacobine van 
den Dolder de meest gestelde vragen door 
ondernemers behandelen. Deelnemen kan 
anoniem. Vragen stellen kan (ook anoniem) 
via de chat.  

Wanneer? Dinsdag 15 juni van 16.00 – 17.00 uur

Het webinar wordt gegeven via Microsoft Teams. Kijk voor de link op onze website.

Volg het webinar, ontvang gratis nuttige adviezen en laat je inspireren! De adviseurs 
van HWHelpt.nl zijn ter zake kundige ondernemers uit de Hoeksche Waard die hun 
collega-ondernemers willen helpen op gebieden waar ze zelf niet zo in thuis zijn.

Anoniem deelnemen aan het webinar
1. Open de link naar het webinar en selecteer Bekijken op het web.
2. Selecteer vervolgens Anoniem deelnemen. 

Let op: Je ziet het bericht ‘De livegebeurtenis is nog niet begonnen’ als het webinar 
nog niet begonnen is.

Anoniem een vraag stellen tijdens het webinar
1. Selecteer rechtsboven in het scherm het icoontje       om een vraag te stellen.
2. Selecteer rechtsonder de knop Een vraag stellen. 
3. Vink het vakje Anoniem plaatsen aan en typ je vraag in de tekstbalk. 
4. Klik op het icoontje      om de vraag te verzenden

Let op: Anoniem een vraag stellen is ook mogelijk wanneer je niet anoniem 
deelneemt aan het webinar.  

Wil je graag (kosteloos) persoonlijk in gesprek met 1 van de partners van HWHelpt.nl? 
Kijk op www.HWHelpt.nl

HWHELPT.NL is een initiatief van Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, Retail Hoeksche Waard, 
Koninklijke Horeca Nederland, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden en gemeente Hoeksche Waard.

Foto: Koninklijke Luchtmacht



28-05-2021 Het plaatsen van een opbouw - 

Piet Heinstraat 16 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/099559)

28-05-2021 Het plaatsen van een voordeur - 

Molendijk 64 in Klaaswaal. (Z/21/099612)

28-05-2021 Het uitbreiden van de woning - 

Ben Goerionpad 38  Oud-Beijerland. 

(Z/21/099533)

30-05-2021 Het verbouwen van het pand - Molendijk 3 

in Oud-Beijerland. (Z/21/099703)

31-05-2021 Gewijzigde uitbreiding aan de achterzijde 

van het pand - Julianastraat 56 in  

Oud-Beijerland. (Z/21/099745)

31-05-2021 Het bouwen van  twee-onder-

een-kapwoning plan ‘Damweide’ - 

Boompjesstraat in Strijen. (Z/21/099878)

31-05-2021 Het bouwen van een agrarische 

loods - Kreupeleweg 47 in Klaaswaal. 

(Z/21/099818)

31-05-2021 Het plaatsen van een wegschuifbare 

balkonbeglazing - Fonteinkruid 9 in 

‘s-Gravendeel. (Z/21/099870)

31-05-2021 Het wijzigen van de bestemming 

- Torenstraat 45 in Numansdorp. 

(Z/21/099899)

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

26-05-2021 Het bouwen van een woning - Kornet 1 in 

Numansdorp. (Z/21/091291)

26-05-2021 Het bouwen van een woning 

met bijgebouwen (landgoed) - 

Ambachtsheerenlaan 11 (kavel 1) in 

Numansdorp. (Z/21/092212)

26-05-2021 Het plaatsen van een keerwand - 

Perengaard 1 en 3 in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/086840)

27-05-2021 Het plaatsen van een wegschuifbare 

balkonbeglazing - Fonteinkruid 12 in 

‘s-Gravendeel. (Z/21/092096)

27-05-2021 Het realiseren van twee bedrijfsgebouwen 

- Sectie H perceelnummer 1131 in 

Heinenoord. (Z/21/087948)

27-05-2021 Het bouwen van een woning - Damgaarde 

4 (kavel 14)  in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/092435)

27-05-2021 Het bouwen van 19 bedrijfsunits (2 

bedrijfsverzamelgebouwen) en het maken 

van uitwegen - Reedijk 8 1 t/m 19 (sectie 

G perceelnummer 1814) in Heinenoord. 

(Z/20/080708)

27-05-2021 Het wijzigen van het gebruik - Emmastraat 

2c in Heinenoord. (Z/21/095022)

28-05-2021 Het vervangen 2 ramen door 1 raam in 

bestaand kozijn - Bakboord 1 in  

Oud-Beijerland. (Z/21/097612)

28-05-2021 Het vervangen van 2 ramen door 1 raam in 

een bestaand kozijn - Spuizicht 26 in  

Oud-Beijerland. (Z/21/097963)

28-05-2021 Het vervangen van 2 ramen door 1 raam in 

een bestaand kozijn - Spuizicht 22 in  

Oud-Beijerland. (Z/21/096799)

31-05-2021 Het bouwen van een 

appartementencomplex met 8 

appartementen - Schenkeldijk perceel 

N2688 in Strijen. (Z/20/077622)

31-05-2021 Het uitbreiden van het bedrijfspand - 

Aston Martinlaan 39 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/093920)

01-06-2021 Het bouwen van een woning - 

Ambachtsheerenlaan 13 in  

Zuid-Beijerland. (Z/21/095606)

01-06-2021 Het vervangen van 2  ramen door 1 raam in 

een bestaand kozijn - Spuizicht 24 in  

Oud-Beijerland. (Z/21/098456)

01-06-2021 Het uitbreiden van de woning - Korteweg-

Oost 1 in Klaaswaal. (Z/21/093848)

01-06-2021 Het bouwen van tijdelijke bewoning - 

Ambachtsheerenlaan 13 (kavel 8) in  

Zuid-Beijerland. (Z/21/096879)

Beslistermijn verlengen

Datum 

 verlenging

Zakelijke inhoud

25-05-2021 Het bouwen van een nieuwe woning - 

Eerste Kruisweg 17c (Sectie G nr. 752) 

in Oud-Beijerland. De beslistermijn 

wordt met 6 weken verlengd volgens 

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

beslisdatum wordt daardoor dinsdag 6 juli. 

(Z/21/090223)

28-05-2021 Het verbouwen van het bedrijfspand - 

Jan van der Heijdenstr 34 in  

Oud-Beijerland. De beslistermijn 

wordt met 6 weken verlengd volgens 

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

beslisdatum wordt daardoor vrijdag 9 juli. 

(Z/21/092203)

Toekenning straatnaam

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

15-01-2021 Kristalweg in Mijnsheerenland.

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

27-05-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Ooievaarstraat 52 in Strijen. (Z/21/099459)

28-05-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Kartuizerveld 

3 in Westmaas. (Z/21/099528)

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

07-06 tot en 

met 12-06-2021

Epilepsiefonds in alle dorpen van 

gemeente Hoeksche Waard

Vastgesteld bestemmings-
plan ‘Rotonde A29-N487’ 
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 25 mei het bestemmingsplan ‘Rotonde 
A29-N487’ ongewijzigd vast.    

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Provincie Zuid-Holland wil het bestaande kruispunt bij 
de toe-en afrit 22 Numansdorp van de A29 en de N487 
vervangen door een rotonde. Dit bestemmingsplan 
maakt het realiseren van een rotonde bij de toe-en 
afrit 22 Numansdorp van de A29 en de N487 mogelijk.  

Het ontwerpbestemmingsplan lag ter 
inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van 20 februari 
2021 tot en met 2 april 2021 ter inzage. Tijdens deze 
periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij 
ontvingen geen zienswijzen. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en alle 
bijlagen liggen met ingang van zaterdag 5 juni tot 
en met vrijdag 16 juli ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl  
(IMRO-code NL.IMRO.1963.BPRotondeA29N487-VG01).

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Neem 
dan contact op met Arianne Rotscheid-Terlaak via 
telefoonnummer 088 – 647 12 28 of via e-mail  
arianne.rotscheid@gemeentehw.nl.

V E R V O L G



Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. Beroep kan met 
ingang van zaterdag 5 juni tot en met vrijdag 16 juli 
ingediend worden door: 
1. Belanghebbenden
2. Niet-belanghebbenden die aantonen dat zij 

redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een 
zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken.

In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende 
gegevens vermelden:
• 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 handtekenening.

Het beroepschrift kunt u sturen 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, kunt u een voorlopige voorziening 
vragen bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Wanneer er gedurende de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, schort de werking van het 
bestemmingsplan op totdat op het verzoek om 
voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem 
dan contact op met Arianne Rotscheid-Terlaak. Zij is 
bereikbaar via 088 - 647 12 28 of per e-mail:  
arianne.rotscheid@gemeentehw.nl

Uitschrijvingen personen 

Het college van B&W maakt bekend, dat na onderzoek 
is gebleken dat onderstaande personen niet meer 
woonachtig zijn op het adres waar hij/zij in de 
basisregistratie personen staan ingeschreven.
Het college heeft besloten deze persoon uit te 
schrijven uit de Basisregistratie Personen van 
gemeente Hoeksche Waard en te registreren in de 
landelijke Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een 
onbekend adres. 

Naam Plaats Datum 

uitschrijving

A. Huis Oud-Beijerland 08-04-2021

E. Schipper Oud-Beijerland 08-04-2021

Ahmed Mohammed Omar Goudswaard 21-04-2021

D.H. Guzy ‘s-Gravendeel 07-05-2021

P. Kulpa ‘s-Gravendeel 07-05-2021

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u 
binnen 6 weken na deze publicatie bezwaar maken. 
Dit doet u door een brief te sturen aan het college van 
B&W, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de 
volgende gegevens vermelden:
• Uw naam en adres;

• De datum waarop u de brief verzendt (de 
dagtekening);

• Omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht;

• De reden van bezwaar;
• Een ondertekening met naam en handtekening.
Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens 
uw telefoonnummer en e-mailadres. Aan het 
behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten 
verbonden.

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het 
besluit niet uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk 
geen schorsende werking. Dat betekent dat het 
besluit nu al geldt. Wilt u het besluit vanwege de 
spoedeisendheid laten uitstellen, dan kunt u een 
zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ vragen. Het 
verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: De 
voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam. 

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij 
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden gevraagd als er ook bezwaar is ingediend. 
Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige 
voorziening brengt de rechtbank kosten (griffierecht) 
in rekening.

Besluiten

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft het volgende besloten:

• Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken, op de parkeerplaats aan de 
Boerengorzen ter hoogte van huisnummer 1 in 
Heinenoord.

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.

Gemeenteraad Hoeksche Waard heeft het volgende 
besloten:

• Op 26 mei 2020 is de Cultuurnota vastgesteld en op 
dinsdag 20 april de verordening Cultuurnota;

• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
gemeente Hoeksche Waard 2021.

Bovengenoemde besluiten zijn te raadplegen 
via de website www.gemeentehw.nl. Op  
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 
uitgebreide procedure
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft 
besloten Dutch Warehousing & Processing B.V. een 
omgevingsvergunning te verlenen.

Op 18 juni 2020 is de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning ontvangen, het betreft, 
‘Aanvraag om een nieuwe de gehele inrichting 
omvattende omgevingsvergunning – milieu. Door 
een toename van de opslagcapaciteit treedt de 
vergunningplicht in werking en komen eerdere 
meldingen Activiteitenbesluit te vervallen’. Er is 
zodoende sprake van een oprichtingsvergunning.  

De aanvraag heeft betrekking op de locatie: 
Boonsweg 14a en 18 in Heinenoord. De beschikking 
met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens 
kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 
3311 KJ Dordrecht. Een afspraak kunt u maken via 
telefoonnummer 078 – 77 08 585.

Zienswijze op ontwerpbeschikking
Tussen maandag 22 maart en maandag 3 mei heeft 
een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en 
is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen 
naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen 
gebruik gemaakt.

Beroep instellen
De aanvrager en belanghebbenden, die 
zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de 
ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen 
tegen deze beschikking op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen 
6 weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. 
Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht 
team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Den 
Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van 
een handtekening en in elk geval bevatten: de naam 
en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep 
is gericht en de gronden van het beroep. Voor de 
behandeling van het beroep wordt door de rechtbank 
een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor is een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de 
genoemde website staan de precieze voorwaarden 
vermeld.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de termijn 
voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. 
Het indienen van een beroepschrift houdt de werking 
van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend 
belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan 
een belanghebbende, die een beroepschrift heeft 
ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 
3007 BM  Rotterdam verzoeken om een voorlopige 
voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de 
behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan 
griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige 
voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de 
website https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/
Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is een 
elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) 
nodig. Op de genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.

Vervolg



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 8 juni in 2 vergaderingen 
die gelijktijdig plaatsvinden. Beide vergaderingen zijn 
vanwege coronamaatregelen digitaal. U kunt ze live 
digitaal volgen vanaf 19.30 uur. Welkom!

Oordeelsvormende 
vergadering ‘Fysiek domein, 
Bestuur & middelen’
In deze bijeenkomst praat de raad onder meer over 
een aantal bestemmingsplannen, een nieuwe invulling 
voor het voormalige gemeentehuis in Numansdorp en 
de kapitaalaanvraag Stedin.

Wijziging legesverordening 2021
Als je als ondernemer (of particulier) een vergunning 
wilt aanvragen betaal je daar legeskosten voor. Door 
de coronamaatregelen hebben diverse onderneming 
in de Hoeksche Waard financiële problemen. Om 
hieraan deels tegemoet te komen, stelt het college de 
raad voor om legeskosten die ondernemingen hebben 
betaald of nog moeten betalen (deels) terug te geven, 
dan wel niet in rekening te brengen. De verordening 

moet daarvoor worden gewijzigd. Op 8 juni geeft de 
raad zijn mening over het voorstel.

Oordeelsvormende 
vergadering ‘Sociaal domein, 
Duurzaamheid & Economie’
In deze bijeenkomst praat de raad over het beleidsplan 
Schulddienstverlening, de verordening Jeugdhulp, 
compensatie buitensportverenigingen corona 2020 
en de Regionale energiestrategie (RES) 1.0 regio 
Hoeksche Waard, inclusief Regionale structuur 
warmte. 

Beleidsplan schulddienstverlening 2021-
2024
Het beleidsplan Schulddienstverlening is bedoeld om 
inwoners te helpen die het financieel moeilijk hebben. 
In het beleidsplan is te lezen hoe gemeente Hoeksche 
Waard de schulddienstverlening de komende 4 jaar 
wil aanpakken. Speerpunten zijn: toegankelijk & 
mensgericht, preventie & vroegsignalering en integraal 
& samen. Wat vindt de raad van het voorgestelde 
beleid van het college? Luister en kijk mee op 8 juni 
aanstaande.

Vergaderingen online volgen
U kunt de oordeelsvormende vergaderingen van 

dinsdag 8 juni live online volgen via https://www.
gemeentehw.nl/rechtstreekse-uitzendingen-en-
geluidsverslagen. De uitzendingen beginnen om 19.30 
uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze 
bijeenkomsten vindt u op  
https://www.gemeentehw.nl/Agendas-en-
vergaderstukken. Klik op datum 8 juni 2021, daar vindt 
u de 2 bijeenkomsten.

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

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


