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

Over de musea

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!

Nieuwsgierig naar wat er allemaal te zien is in de
musea in de Hoeksche Waard? Neem alvast een kijkje
op de websites van de deelnemende musea:
• Museum Hoeksche Waard: www.museumhw.nl;
• Rien Poortvliet museum:
www.rienpoortvlietmuseum.nl;
• Landbouwmuseum Tiengemeten:
www.landbouwmuseumtiengemeten.nl;
• Land van Strijen: www.hetlandvanstrijen.com.
Het Streekbusmuseum en de musea houden zich aan
de coronamaatregelen. Alle coronaregels in de bus zijn
na te lezen in de bussen zelf. De regels voor de musea
leggen de medewerkers van de musea aan u uit in het
museum of zijn te vinden op de websites.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de museumtour,
de opstapplaatsen en bustijden? Kijk dan op de
Facebookpagina van het Streekbusmuseum of
www.hoekschewaardactief.nl. U kunt ook een
e-mail sturen naar info@streekbusmuseum.nl.
Voor informatie over rondleidingen kunt u contact
opnemen met het betreffende museum waar u
informatie over wilt.

11 juni
2021

• Netwerkbeheerder (36 uur)

Baggerwerkzaamheden
tussen Maasdam en
Recreatieoord Binnenmaas
De Provincie Zuid-Holland laat tussen woensdag
30 juni en dinsdag 17 juli baggerwerkzaamheden
uitvoeren aan de N217 tussen Maasdam en het
Recreatieoord Binnenmaas. Voor de veiligheid wordt
het fietspad ter plaatse van de werkzaamheden in
beide richtingen afgesloten tussen Maasdam en het
Recreatieoord. Ten tijde van de afsluiting geldt er een
omleidingsroute welke over de parallelweg naast de
N217 loopt.

Bekendmakingen
Awb Bekendmakingen
Alle stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in
Oud-Beijerland. Voor meer informatie kunt u, tenzij

Gratis met de Streekmuseum
bus langs alle musea
Na bijna een half jaar dicht te zijn geweest, mogen de
musea sinds zaterdag 5 juni hun deuren weer openen.
Om dit te vieren organiseert gemeente Hoeksche
Waard samen met de musea in de Hoeksche Waard op
zaterdag 19 en zaterdag 26 juni een museumtour. De
gemeente verzorgt het vervoer.
Op deze dagen kan jong en oud gratis met een bus
van het Streekbusmuseum alle musea in de Hoeksche
Waard bezoeken. De deelnemende musea zijn: Rien
Poortvliet museum, Landbouwmuseum Tiengemeten,
Land van Strijen en Museum Hoeksche Waard. In
de musea kunt u onder leiding van een gids een
rondleiding krijgen. Wilt u liever zelf het museum
ontdekken? Dat kan natuurlijk ook. U reist dan gratis
mee met de streekbus.

Het Streekbusmuseum verzorgt het
vervoer
Op beide dagen tussen 09.30 uur en 17.00 uur rijden
2 bussen langs alle musea. Deze rijden tegen elkaar
in zodat u nooit lang op een bus hoeft te wachten. U
kunt naar een volgend museum zonder de verplichting
te hebben een hele ronde mee te moeten rijden. De
aankomst- en vertrektijden van de bus sluiten aan bij
de veerpont van en naar Tiengemeten.
Van de buslijnen kunt u op beide dagen kosteloos
gebruik maken zo vaak u wilt. Voor de musea en de
veerpont naar Tiengemeten betaalt u het normale
tarief en het normale entree bedrag. De rondleiding in
het museum is gratis.

ONDERNEMERS OPGELET:

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 en vragenstellen kan anoniem. Volg het
webinar, ontvang gratis nuttige adviezen en laat je
inspireren! De adviseurs van HWHelpt.nl zijn kundige
en betrokken ondernemers uit de Hoeksche Waard die
hun collega-ondernemers willen helpen op gebieden
waar ze zelf niet zo in thuis zijn.
Wanneer? Dinsdag 15 juni van 16.00 - 17.00 uur
Waar? Online via www.hwhelpt.nl/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.

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.

02-06-2021

Het bouwen van 7 tiny houses Langeweg 12a t/m g in Oud-Beijerland.
(Z/20/069557)

04-06-2021

Het bouwen van een woning Troelstrastraat 28a (kad.perc. N 2039) in
Strijen. (Z/21/088638)

04-06-2021

Het verbouwen van het woonhuis Bootstraat 4 in Oud-Beijerland.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

02-06-2021

Het plaatsen van hekwerken en

(Z/21/095901)
04-06-2021

de achterzijde - Stavangerstraat 2 in
Goudswaard. (Z/21/095377)
07-06-2021

kavel 13, Damgaarde 2 in

Sectie D 123, 787, 1686 in Numansdorp.

Nieuw-Beijerland. (Z/21/094756)

(Z/21/100234)
Het bouwen van een woning -

07-06-2021

’s-Gravendeel en Strijen. (Z/21/097484)

(Z/21/100534)
Het plaatsen van 2 dakkapellen en

07-06-2021

08-06-2021

Het plaatsen van een beschoeiing -

Zakelijke inhoud

04-06-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Oudendijk 26
in Strijen. (Z/21/100729)

07-06-2021

Het slopen van de bedrijfshal - Sluisendijk 8
in Heinenoord. (Z/21/100941)

Het plaatsen van een billboard - Boonsweg
26 in Heinenoord. (Z/21/093862)

in Puttershoek. (Z/21/100546)
03-06-2021

Ontvangen d.d.

Het bouwen van bedrijfsunits met
Heinenoord. (Z/21/091175)

‘s-Gravendeel. (Z/21/100609)
Het plaatsen van een airco - Nassaulaan 81

Ingekomen sloopmeldingen

kantoren - Sectie H nr.1180 veld D in

een aanbouw - Bevershoekstraat 87 in

03-06-2021

Het graven van proefsleuven diverse locaties (in de omgeving van)

Paltrokmolen 51 in Numansdorp.

03-06-2021

Het bouwen van een woning en het
aanleggen van een in-uitrit - Damgaarde

veekerende afrasteringen - Molenpolder

03-06-2021

Het plaatsen van een aanbouw aan

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.

08-06-2021

Sloopwerkzaamheden gemeentewerf Vrouwehuisjesweg 7a in Mijnsheerenland.

Beslistermijn verlengen

(Z/21/101090)

Kolonel 7 in Numansdorp. (Z/21/100528)
Datum
03-06-2021

Het uitbreiden van de schuur Bernhardstraat 24 in Strijen.
(Z/21/100585)

Zakelijke inhoud

verlenging
1-06-2021

Het bouwen van een glasvezelcentrale Reigerstraat in Strijen. De beslistermijn

04-06-2021

04-06-2021

Het bouwen van een woning -

wordt met 6 weken verlengd volgens

Paltrokmolen 2 in Numansdorp.

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

(Z/21/100686)

beslisdatum wordt daardoor 22-07-2021.
(Z/21/093808)

Het bouwen van een woning Torensteelaan 106 in Numansdorp.

2-06-2021

(Z/21/100646)
04-06-2021

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd

Het plaatsen van een fietsenberging in de

volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De
nieuwe beslisdatum wordt daardoor

(Z/21/100636)
Het plaatsen van een tijdelijke woonunit Ambachtsheerenlaan 1 in Numansdorp.

14-07-2021. (Z/21/092586)
4-06-2021

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

Het bouwen van een garage naast de

nieuwe beslisdatum wordt daardoor

bestaande garage - Eikenlaan 69 in

19-07-2021. (Z/21/092893)

Puttershoek. (Z/21/100946)
07-06-2021

Het bouwen van een nieuwe woning -

4-06-2021

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

Het plaatsen van een aanbouw -

daardoor 19-07-2021. (Z/21/093244)

Kwakscheweg 5 in Oud-Beijerland.

07-06-2021

4-06-2021

Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid

(Z/21/101058)

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum
wordt daardoor 16-07-2021. (Z/21/092931)

Plaatsen dakopbouw en plaatsen kozijn
onder de luifel - Speenkruid 28 in
Puttershoek. (Z/21/101012)

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

01-06-2021

Het bouwen van een opbouw aan de
zijkant van de woning mendelssohnstraat
12 - Mendelssohnstraat 12 in
Oud-Beijerland. (Z/21/094658)

Het verbouwen en uitbreiden van het
bedrijfspand - Jan van der Heijdenstr 38 in

Het plaatsen van 2 dakkapellen Wilhelminastraat 10 in Heinenoord.

07-06-2021

Het bouwen van een woning en het
Westmaas. De beslistermijn wordt met

(Z/21/100951)

(Z/21/100863)

Datum collecte

Naam organisatie

14-06 tot en

Rode Kruis in alle dorpen van gemeente

met 19-06-2021

Hoeksche Waard.

Aangewezen parkeerplaatsen
voor het opladen van
elektrische voertuigen
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard heeft besloten om 2 parkeerplaatsen aan te
wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische
voertuigen, waarbij in eerste instantie slechts
1 parkeerplaats gerealiseerd wordt. Als later blijkt
dat er behoefte aan is, kan de tweede parkeerplaats
worden gerealiseerd voor het uitsluitend opladen van
elektrische voertuigen.

maken van een uitweg - De Roolaan 1 in

Wintertaling 16 in Numansdorp.

07-06-2021

Het plaatsen van een dakkapel - Laan van
Westmolen 65 in Mijnsheerenland. De

(Z/21/100766)
07-06-2021

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden
op de website van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl.

Ambachtsheerenlaan 9 in Numansdorp. De

voortuin - Van Tijnerf 3 in Oud-Beijerland.

05-06-2021

Het bouwen van een garage/berging -

Overzicht collecte(s)
komende periode(s)

7-06-2021

Het bouwen van 8 woningen - Waterlelie
18-24 (even) en Waterlelie 15-21 (oneven)
in ‘s-Gravendeel. De beslistermijn wordt
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid
2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum
wordt daardoor 19-07-2021. (Z/21/093262)

Het gaat om de volgende locaties:
• Johannes Kolfstraat 15 Westmaas
• Trambaan 4 Maasdam
• Sabinastraat 37 Nieuw Beijerland
• Sweelinckstraat 1 Numansdorp
• Korte Smidsweg 22 ’s Gravendeel
• Kreekstraat 12 ’s Gravendeel
• Waterlelie 1 ’s Gravendeel
• Hendrik Hamerstraat 263 ‘s Gravendeel
• Ooststraat 82 Oud-Beijerland
• Fuut 1 Piershil
• H.B.S. Laan 26 Oud-Beijerland
• Tuinweg 5 Zuid Beijerland
• Dorpsstraat 229 Zuid Beijerland
• Gravin Sabinastraat 2D Zuid Beijerland
• Chopinplein 1 Oud-Beijerland
• Rietgangsstraat 49 Strijen
• Vivaldistraat 33 Oud-Beijerland
• Schepenlaan 1 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

Vervolg

V E R V O L G

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.

Vastgesteld
bestemmingsplan ‘Tiny
houses, Zuiderrotonde
Oud-Beijerland, kruising
Langeweg/N217’,
omgevingsvergunning en
besluit hogere waarde
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde
op dinsdag 25 mei 2021 het bestemmingsplan
‘Tiny houses, Zuiderrotonde Oud-Beijerland, kruising
Langeweg/N217’ gewijzigd vast.
Daarnaast verleende het college van B&W van
gemeente Hoeksche Waard een omgevingsvergunning
en besluit hogere waarden voor dit project. Op het
bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en
besluit hogere waarden is de coördinatieregeling van
toepassing (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening).

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
en ontwerp omgevingsvergunning
De besluiten zien toe op de realisatie van 7 tiny houses
nabij de Zuiderrotonde in Oud-Beijerland (kruising
Langeweg en N217). Dit zijn kleine woningen in een
groene setting met een maximale oppervlakte van 50
m² en bedoeld voor starters. De coördinatieregeling
maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor
een ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden.

Vastgestelde hogere waarden geluid
(Wet geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek bleek dat de geluidsbelasting
op de woningen niet voldoet aan de grenswaarde
van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De overschrijding
wordt veroorzaakt door wegverkeer van de Langeweg
en N217. Het college besloot op dinsdag 13 april om
hiervoor een hogere waarde geluid (51-58 dB) vast te
stellen.

Het ontwerp bestemmingsplan, het
ontwerp besluit hogere waarden geluid en
de ontwerp omgevingsvergunning lagen
ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp
besluit hogere waarden geluid en de ontwerp
omgevingsvergunning lagen van zaterdag 26
september tot en met vrijdag 6 november 2020 ter
inzage. Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen
indienen. Wij ontvingen zienswijzen. De zienswijzen
gaven deels aanleiding om het bestemmingsplan en
de omgevingsvergunning aan te passen. Het besluit
hogere waarde blijft ongewijzigd. De aanpassing heeft
betrekking op de architectonische vormgeving van de
woningen. Er komt een zadeldak waarbij de hoogte
gelijk blijft. Ook de materialisering wordt uitgevoerd
in een hogere kwaliteit. De footprint van de woningen
blijft gelijk.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘Tiny
houses, Zuiderrotonde Oud-Beijerland, kruising
Langeweg/N217’, het besluit hogere waarden geluid
(Wet geluidhinder), de omgevingsvergunning en alle

bijlagen liggen met ingang van zaterdag 12 juni tot
en met vrijdag 23 juli ter inzage. U kunt de stukken
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
(onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPZuiderrtndeOBL20-VG01 en
NL.IMRO.1963.OVZuiderrtndeOBL20-VG01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak
dan een afspraak met Misja Maes via telefoonnummer
088 – 647 17 09.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen, het collegebesluit
tot het vaststellen van hogere waarden geluid
(Wet geluidhinder), en het collegebesluit tot
het verlenen van de omgevingsvergunning staat
rechtstreeks beroep open bij de Raad van State.
Belanghebbenden kunnen met ingang van zaterdag
12 juni tot en met vrijdag 23 juli beroep indienen.
Niet-belanghebbenden kunnen alleen beroep indienen
wanneer hij of zij:
1. tijdig een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan indiende;
2. kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat
is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan in te dienen;
3. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die
zijn aangebracht bij het vaststellen van het
bestemmingsplan.
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 handtekening.
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, het besluit hogere waarden
geluid en de omgevingsvergunning treden in werking
een dag nadat de beroepstermijn is verstreken.
Om te voorkomen dat het bestemmingsplan,
het besluit hogere waarden geluid en de
omgevingsvergunning in werking treden, 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 dit bestemmingsplan? Neem
dan contact op met Misja Maes via telefoonnummer
088 – 647 17 09 of via e-mail
misja.maes@gemeentehw.nl.

Vastgesteld
bestemmingsplan ‘Oostdijk
187, Oud-Beijerland’
De raad van de gemeente Hoeksche Waard stelde op
dinsdag 25 mei het bestemmingsplan ‘Oostdijk 187,
Oud-Beijerland’ ongewijzigd vast.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Aan de Oostdijk 187 in Oud-Beijerland is op dit
moment een taxibedrijf en meubelstoffeerderij
gevestigd. De bedrijfsvoering wordt beëindigd.
Het plan is opgevat om de huidige bebouwing af te
breken en hiervoor in de plaats 12 koopwoningen te
realiseren.

Vastgestelde hogere waarden geluid
(Wet geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek bleek dat de geluidsbelasting
op het perceel Oostdijk 187 niet voldoet aan de
grenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De
overschrijding wordt veroorzaakt door het verkeer op
de gezoneerde wegen in de directe omgeving. Het
college besloot op dinsdag 6 april om hiervoor een
hogere waarde geluid (57 dB en 58 dB) vast te stellen.

Het ontwerp bestemmingsplan en het
ontwerp besluit hogere waarden geluid
lagen ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit
hogere waarden geluid lagen van zaterdag 9 januari
tot en met vrijdag 19 februari ter inzage. Tijdens
deze periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij
ontvingen 10 zienswijzen. De zienswijzen gaven geen
aanleiding om het bestemmingsplan en het besluit
hogere waarden geluid aan te passen.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan
‘Oostdijk 187, Oud-Beijerland’ en het besluit hogere
waarden geluid (Wet geluidhinder) en alle bijlagen
liggen met ingang van zaterdag 12 juni tot en met
vrijdag 23 juli ter inzage. U kunt de stukken bekijken
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de
IMRO-code: NL.IMRO.1963. BPOostd187OBL20-VG01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien?
Maak dan een afspraak met Remko Advocaat via
telefoonnummer 088 – 647 37 76.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen en het collegebesluit
tot het vaststellen van hogere waarden geluid (Wet
geluidhinder) staat rechtstreeks beroep open bij de
Raad van State.
Belanghebbenden kunnen met ingang van zaterdag
12 juni tot en met vrijdag 23 juli beroep indienen.
Niet-belanghebbenden kunnen alleen beroep indienen
wanneer hij of zij:
4. tijdig een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan indiende;
5. kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat
is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan in te dienen;
6. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die
zijn aangebracht bij het vaststellen van het
bestemmingsplan.
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 handtekening.

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.

Het beroepschrift kunt u sturen aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende
in het beroepschrift moet aangeven welke
beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na
afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen
nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is.

Mogelijkheid tot uitstellen van het in
werking treden van het bestemmingsplan
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan en het besluit hogere
waarden geluid treden in werking een dag nadat de
beroepstermijn is verstreken.
Om te voorkomen dat het bestemmingsplan en het
besluit hogere waarden geluid in werking treden, kunt
u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

Crisis- en herstelwet

Vragen?
Heeft u vragen over dit bestemmingsplan? Neem dan
contact op met Remko Advocaat via telefoonnummer
088 – 647 37 76 of via e-mail
remko.advocaat@gemeentehw.nl.

Bekendmaking
Wet milieubeheer
• Op woensdag 21 april zijn gegevens ontvangen in
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het uitbreiden van de opslag van
reinigingsmiddelen (ADR klasse 8). Het bedrijf is
gelegen aan de Land van Esseweg 4b in Strijen.
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer
Z-21-390223.
•

Op vrijdag 28 mei zijn gegevens ontvangen in het
kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het veranderen van het tankstation
gelegen aan de Marconistraat 1 in Numansdorp. Het
tankstation is uitgebreid met een bovengrondse
dubbelwandige stalen opslagtank voor de levering
van AdBlue en heeft een inhoud van 3.000 liter.
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer
Z-21-392132.

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

Wanneer er gedurende de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij

Nieuws uit de gemeenteraad
Raadsvergadering
dinsdag 15 juni
Wat besluit de gemeenteraad over de nieuwe
invulling van het voormalig gemeentehuis
Numansdorp? En stemt de raad in met het
beleidsplan Schulddienstverlening? Dit en meer staat
dinsdagavond 15 juni op de agenda van de raad. De
vergadering is vanwege coronamaatregelen digitaal en
is live online te volgen. Welkom!

Compensatie buitensportverenigingen
corona 2020
Als gevolg van de coronamaatregelen moesten
buitensportaccommodaties en kantines dicht.
De gemeente had eerder al besloten dat de
buitensportaccommodaties geen huur hoefden te
betalen in de periodes dat er geen gebruik kan worden
gemaakt van de accommodatie. Echter, sommige
buitensportverenigingen doen zelf het beheer en het
onderhoud van de accommodatie (en betalen geen
huur). Met dit raadsvoorstel stelt het college aan de
raad voor om ook deze verenigingen (voor een deel) te
compenseren door middel van een subsidie.

Nieuwe invulling voormalig gemeentehuis
Numansdorp
Gemeente Hoeksche Waard en HW Wonen hebben
samen met de dorpshuisgroep onderzoek gedaan
naar een nieuwe invulling voor het leegstaande
gemeentehuis in Numansdorp. De uitkomst is om het
voormalige gemeentehuis om te bouwen naar een
maatschappelijke ruimte voor de dorpshuisgroep
en tijdelijke woningen voor jongeren en andere
doelgroepen die voor korte tijd woonruimte
zoeken. Het college vraagt de raad om hiervoor geld
beschikbaar te stellen om dit te realiseren.

Vergadering live online te volgen
U kunt de vergadering op dinsdag 15 juni live online
volgen via https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekseuitzendingen-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-envergaderstukken. Klik op datum 15 juni 2021.

Wilt u inspreken op de
Perspectiefnota?
De raad luistert !
Op donderdagavond 17 juni heeft de raad vanaf 19.00
uur een extra beeldvormende bijeenkomst over de
Perspectiefnota 2022-2025. Tijdens deze bijeenkomst
is niet de raad aan het woord, maar de raad luistert en
kan vragen stellen.
Tussen 19.00 en 19.30 uur kunnen inwoners inspreken
op de Perspectiefnota. Wilt u inspreken? Lees dan
verder onder het kopje ‘Inspreken’.

Wat is een perspectiefnota?
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelt
ieder (voor)jaar een Perspectiefnota vast. In een
Perspectiefnota is te lezen wat het gemeentebestuur
de komende jaren wil bereiken en welke onderwerpen
zij extra aandacht wil geven. Dit is de laatste
perspectiefnota in deze bestuursperiode. Zie ook de
“Perspectiefnota in één oogopslag” elders in deze
gemeenterubriek.
Om 19.30 uur start de raad met (digitale)
rondetafelgesprekken. Per tafel wordt een belangrijk
thema besproken uit de nota. Deze thema’s zijn:
Mobiliteit, Duurzaamheid, Economie, Wonen,
Inclusieve samenleving en Sport en Cultuur. In deze
rondetafelgesprekken luisteren raadsleden naar
externe deskundigen die hiervoor een uitnodiging
hebben gekregen. Wilt u als toehoorder hierbij
aanwezig zijn? Dat kan. Stuur dan uiterlijk dinsdag 15
juni 12.00 uur een mail naar griffie@gemeentehw.nl
In de raadsvergadering van dinsdag 6 juli geeft
de raad zijn mening en neemt een besluit over de
Perspectiefnota.

Inspreken
Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te
vormen kunt u gebruik maken van het inspreekrecht.
Wilt u inspreken op de Perspectiefnota? 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 donderdag
17 juni uw stem laten horen:
U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij
uw mail uiterlijk donderdag 17 juni om 12.00 uur
via griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw
naam

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
woensdag 16 juni 12.00 uur contact opnemen
met de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken? Dan
kunt u op 17 juni om 19.00 uur naar het
gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier
wordt u geholpen met het inspreken. Kiest u
hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk donderdag 17
juni 12.00 uur aan ons doorgeven via
griffie@gemeentehw.nl of via 088-647 18 74?

Inspreken online volgen
U kunt het inspreken van 19.00 tot 19.30 uur live
online volgen via https://www.gemeentehw.nl/
rechtstreekse-uitzendingen-en-geluidsverslagen .
De rondetafelgesprekken worden niet uitgezonden.
De Perspectiefnota vindt u op
www.gemeentehw.nl/agendas-en-vergaderstukken.
Klik op datum 17 juni 2021.

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

Perspectiefnota

2022

Belangrijke thema’s
De gemeenteraad Hoeksche Waard stelt ieder (voor)jaar een
Perspectiefnota vast. In een Perspectiefnota is te lezen wat het
gemeentebestuur de komende jaren wil bereiken en welke
onderwerpen zij extra aandacht wil geven. Dit is de laatste
Perspectiefnota in deze bestuursperiode.
In de raadsvergadering van dinsdag 6 juli discussieert de raad
over de beleidsvoornemens en neemt een besluit over de
Perspectiefnota.
Gemeente Hoeksche Waard heeft ambitie. Veel projecten en
beleidswensen zijn de afgelopen jaren gerealiseerd of gestart.
Het huidige college heeft in deze Perspectiefnota geen
ingrijpende, nieuwe voorstellen opgenomen; de gemeente heeft
te maken met veel (ﬁnanciële) onzekerheden en wil voor een
aantal belangrijke onderwerpen afwachten of het Rijk middelen
beschikbaar stelt voordat wij onze begroting hierop aanpassen.

2022

Inclusieve samenleving
We blijven investeren in een inclusieve samenleving; een
samenleving waar iedereen naar vermogen kan meedoen.
Onze inspanningen zijn en blijven erop gericht om inwoners
met minder ondersteuning langer (zelfstandig) te laten wonen,
werken en deelnemen aan de samenleving, ongeacht leeftijd
culturele achtergrond, inkomen, talenten, beperkingen en/of
geaardheid. Door uitvoering te geven aan onder meer de
uitvoeringsagenda samen tegen armoede, de doorontwikkeling
van de wijkteams en het stimuleren van laagdrempelige
ontmoetingsplekken bouwen we ook in 2022 verder aan een
sterke sociale basis.

Economie
We willen voor startende ondernemers een gezond economisch
vestigingsklimaat realiseren. Door middel van een praktisch,
sociaal-economisch herstelplan willen we er voor zorgen dat de
negatieve eﬀecten van de coronacrisis (deels) worden
opgevangen voor de zwaar getroﬀen ondernemers.

Incidentele middelen voor
borging ingezet beleid
Wonen

Welke extra middelen
nemen we op in de Perspectiefnota?

Sport, cultuur en recreatie

0.4 miljoen

Sociaal domein

1.6 miljoen

Volksgezondheid en milieu

1.3 miljoen

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

0.3 miljoen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead,
VPB en onvoorzien

0.5 miljoen

Totaal

4.1 miljoen

Ook in 2022 worden er voldoende woningen gebouwd om in de
behoefte te voorzien. Met name het aanjagen van ontwikkelingen
in de kleinere dorpen vraagt extra aandacht. Evenals het bouwen
van betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt.

Veiligheid
Verdere doorontwikkeling van het team Handhaving Openbare
ruimte, waarbij ingezet wordt op preventie. Inwoners meer
activeren zelf stappen te nemen om risico’s op onveilige situaties
te verkleinen.

Mobiliteit
Ook in 2022 werken we aan allerlei projecten in de Hoeksche
Waard om de bereikbaarheid te behouden en te verbeteren.
Zowel binnen de dorpen als tussen de dorpen. We zetten
daarnaast meer in op duurzame mobiliteit, bijvoorbeeld
snelﬁetspaden en meer laadpalen.

Duurzaamheid
Als het gaat om het thema duurzaamheid, dan vraagt dit iets
van elke inwoner, ondernemer en maatschappelijke organisatie.
Om deze veranderingen te bewerkstelligen zetten we in op een
doeltreﬀende communicatie en participatie. Energie besparen
en duurzaam opwekken, circulaire economie, klimaatadaptatie
en biodiversiteit blijven in 2022 centraal staan. Samen maken we
ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.

Cultuur
We richten ons op versterking van de lokale samenleving, onder
andere door te investeren in cultuur. Daarnaast willen we de
Hoeksche Waardse identiteit beschermen en benutten. We zetten
het behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed, zoals Fort
Buitensluis, in als drager voor de verdere ontwikkeling van
recreatie en toerisme in de Hoeksche Waard.

In de raadsvergadering van dinsdag 6 juli discussieert de raad en neemt een besluit over de
Perspectiefnota. Ga voor meer informatie naar www.gemeentehw.nl en klik op Gemeenteraad.

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

