
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

Bezoekersonderzoek  
Zuid-Hollandse Delta
Wat vinden recreanten en toeristen van de 
Hoeksche Waard en de Zuid-Hollandse Delta, waar 
onze gemeente deel van uitmaakt? Deze zomer en 
herfst spreken enquêteurs van I&O Research op 
verschillende plekken in onze gemeente bezoekers 
aan om hen enkele vragen te stellen. Ook u als 
Hoeksche Waarder kan worden aangesproken. Met 
dit onderzoek willen wij, samen met een aantal 
buurgemeenten, zicht krijgen op wie de regio bezoekt 

en wat de verwachtingen, ervaringen en wensen 
zijn. Zo maken we samen met ondernemers en de 
marketingorganisaties gerichtere keuzes binnen 
toerisme en recreatie in onze gemeente en de regio. 
Het onderzoek start maandag 28 juni en duurt tot 
ongeveer eind oktober. 

Meer informatie? 
Dan kunt u terecht bij Wendy Hofman via 
telefoonnummer 140186 of via e-mail  
wendy.hofman@gemeentehw.nl.

Uitnodiging  
tweede online bijeenkomst 
Transitievisie Warmte
De Transitievisie Warmte: 
gezamenlijk werken we stap voor stap 
toe naar een aardgasvrije omgeving 
in de Hoeksche Waard

Op maandagavond 5 
juli organiseren we een 
tweede inwonersbijeenkomst 
U bent van harte welkom van 
19.30 tot 21.00 uur. Deze 
avond delen wij de eerste 
uitkomsten van de modelanalyse 
voor aardgasalternatieven met u. 
Deze analyse geeft een eerste richting voor de 
mogelijke duurzame alternatieven voor aardgas in 
de verschillende wijken en dorpen van de Hoeksche 
Waard. Ook hoort u hoe deze resultaten vervolgens 
omgezet kunnen worden naar de uitvoering. En u 
hoort wat u nu al kunt doen om u voor te bereiden en 
te komen tot een aardgasvrij gebouw.

Aanmelden
U bent van harte uitgenodigd. Aanmelden kan tot 
vrijdag 2 juli via www.gemeentehw.nl/
transitievisiewarmte.

Meer informatie?
Kijk dan op www.gemeentehw.nl/transitievisiewarmte. 
Daar vindt u meer informatie over de energietransitie, 
een link naar de online bijeenkomst van 13 januari, 
een terugblik op de online dorpsbijeenkomsten, de 
online bijeenkomst met ondernemers en de online 
bijeenkomst met maatschappelijke organisaties 
gehouden in maart en april en een animatievideo over 
de Transitievisie Warmte.

Gemeente Hoeksche Waard 
betaalt ondernemers 
leges terug
Gemeente Hoeksche Waard komt ondernemers 
tegemoet door bepaalde leges van 2020 en 2021 
terug te betalen of niet te innen. Het gaat om 
leges voor horeca, kansspelen en het organiseren 
van evenementen. Hiermee draagt de gemeente 
bij aan lastenverlichting voor Hoeksche Waardse 
ondernemers in branches die het door de coronacrisis 
financieel moeilijk hebben. 

In goed overleg besloten
De gemeente is continu met ondernemers en 
brancheorganisaties in gesprek om waar mogelijk de 
negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. 
Vanuit de denktank horeca, die bestaat uit lokale 
horecaondernemers en Koninklijke Horeca Nederland, 
kwam het verzoek om de leges voor vergunningen 
kwijt te schelden. Hoewel kwijtschelden wettelijk niet 
mogelijk is, zocht de gemeente wel naar een oplossing 
waarmee bepaalde leges terugbetaald kunnen 
worden. Met deze mogelijkheid is het alsnog mogelijk 
om geïnde leges voor bijvoorbeeld een Drank- en 
Horecavergunning terug te betalen. De gemeenteraad 
stemde gisteren ook in met een wijziging van de 
legesverordening. Dit betekent dat de rest van het 
jaar bepaalde horeca-, kansspel- en evenementenleges 
niet meer bij de ondernemers in rekening worden 
gebracht.   

Niet automatisch
Gemeente Hoeksche Waard stort de betaalde 
leges niet automatisch terug. De tegemoetkoming 
kan namelijk financiële gevolgen hebben voor de 
ondernemer. Mogelijk ontvingen ondernemers al 
steun via het UWV of via de Tozo (steun voor ZZP-ers). 
Het terugstorten van de leges kan gevolgen hebben 
voor die steungelden. Wethouder Paul Boogaard 
(economie): “Ik raad ondernemers aan om in gesprek 
te gaan met hun boekhouder of financieel adviseur. 
We willen natuurlijk voorkomen dat een goedbedoelde 
regeling nadelig uitpakt. In de basis is het natuurlijk 
hartstikke mooi dat we tegemoet zijn gekomen aan 
een initiatief vanuit de ondernemers.” 

Voor het terugbetalen van de leges, kunnen 
ondernemers een verzoek indienen via een formulier 
op de het ondernemersloket op www.gemeentehw.nl  
of contact opnemen met de gemeente via 
088 – 647 36 47.

I N F O R M A T I E 25 juni
2021

Er staan weer een 
nieuwe vacatures op 
werkenbijdehw.nl!

•  Klantmanager Werk (32-36 uur)
•  medewerker Frontoffice (28 uur)
•  Adviseur Opvoeden & Opgroeien - 

aandachtsgebied Lokaal Jongerenbeleid 
(24-32 uur) • 



Denk mee over een betere 
ontsluiting voor Hoeksche 
Waard zuidwest
Het zuidwesten van de Hoeksche Waard is niet met 
hoofdwegen ontsloten. Dit betekent dat auto’s en 
zwaar vrachtverkeer over de kleinere polderwegen 
en kwetsbare dijken rijden. Dit levert gevaarlijke 
situaties op want er zijn vaak geen aparte fietspaden. 
Daarnaast is er het verkeer dat naar recreatiegebied 
Tiengemeten gaat en zorgt de toekomstige 
ontwikkeling van de Leenheerenpolder later ook 
voor extra verkeer. Daarom gaan we werken we aan 
een betere ontsluiting van het zuidwesten van de 
Hoeksche Waard.

De aanpassingen in de verkeersontsluiting van 
Hoeksche Waard zuidwest moet bijdragen aan een 
verbetering van:
• de verkeersveiligheid, met name voor fietsers;
• de afwikkeling van de verschillende 

verkeersstromen, zoals landbouw- en vrachtverkeer;
• de leefbaarheid voor bewoners langs de 

omliggende dijken.

Hoe gaan we dit doen?
De gemeente wil graag komen tot een 
goede oplossing voor de verbetering van de 
verkeersontsluiting in het zuidwesten van de 
Hoeksche Waard. In de afgelopen jaren zijn er 
verschillende studies gedaan naar de verbetering van 
de verkeerssituatie in de zuidwestelijke kant van de 
Hoeksche Waard. De gemeente vroeg adviesbureau 
APPM om een proces te organiseren om alle inzichten 
uit de afgelopen jaren samen te brengen. 

In de komende periode worden de uitgevoerde 
onderzoeken naast elkaar gelegd en kunnen onder 
andere inwoners hun mening geven. Hiervoor 
organiseren wij begin juli en eind augustus 2 
participatieavonden. Op basis van alle kansen, 
knelpunten en oplossingsrichtingen, stellen we in 
september een advies op voor het college van B&W 
over een mogelijke voorkeursoplossing. 

Eerste participatieavond op donderdag 
8 juli
Op donderdag 8 juli organiseren wij de eerste digitale 
participatieavond. Dit is een online bijeenkomst. Alle 
inwoners uit zuidwest Hoeksche Waard en andere 
geïnteresseerden kunnen hieraan deelnemen.
Tijdens deze avond geeft APPM, de onafhankelijke 
procesbegeleider, een toelichting op de bevindingen 
uit de eerder uitgevoerde studies. Daarna gaan we 
graag met de deelnemers in gesprek over de kansen, 
knelpunten en oplossingsrichtingen die zij zien om 
de zuidwestelijke kant van de Hoeksche Waard beter 
te ontsluiten. Ook is er mogelijkheid om vragen te 
stellen. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 
ongeveer 21.30 uur. 

Aanmelden voor participatieavond
Wilt u de avond bijwonen? Meld u dan uiterlijk 
dinsdag 6 juli voor 17.00 uur aan via onze website 
www.gemeentehw.nl/ontsluitinghwzw. Onder het 
kopje ‘Eerste participatieavond op 8 juli’ vindt u het 
aanmeldformulier. U krijgt dan uiterlijk donderdag 
8 juli per e-mail een link toegestuurd om de avond bij 
te wonen.  

Meer informatie?
Meer informatie over de avond vindt u op  
www.gemeentehw.nl/ontsluitinghwzw. Voor vragen 
over het project kunt u terecht bij Marjolein Luyten, 
projectleider ontsluiting HW West via telefoonnummer 
140186 of via e-mail marjolein.luyten@gemeentehw.nl.

Heeft u vragen over de ontwikkeling van de 
Leenheerenpolder? Neem dan contact op met 
Henk Groeneveld, gemeentelijk projectleider 
Leenheerenpolder via telefoonnummer 140186 of via 
e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl.

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

16-06-2021 Het bouwen van een afdak - Strijensedijk 

28 in ‘s-Gravendeel. (Z/21/102634)

16-06-2021 Het plaatsen van 3 dakkapellen op 

de voorkant van de woning -  

Oud-Beijerlandsedijk 28 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/102453)

17-06-2021 Het bouwen van een bedrijfsgebouw - 

Chr. Huygensstraat 38 in Numansdorp. 

(Z/21/102680)

17-06-2021 Het kappen van bomen - 

Hogezandsepolderkade in Numansdorp. 

(Z/21/102727)

17-06-2021 Het wijzigen van het gebruik van 

kantoor naar wonen - Maasdijk 22 in 

Mijnsheerenland. (Z/21/102672)

18-06-2021 Het plaatsen van een dakkapel - 

Molenweg 4 in Mijnsheerenland. 

(Z/21/102992)

18-06-2021 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning - Nassaustraat 12a 

in Klaaswaal. (Z/21/103001)

18-06-2021 Het plaatsen van een tuinkamer - 

Stougjesdijk 252 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/103002)

21-06-2021 Het kappen van diverse bomen - 

Boomdijk 47 in Klaaswaal. (Z/21/103212)

21-06-2021 Het opknappen van de beschoeiing 

inclusief steiger - Lageweg 9 in Maasdam. 

(Z/21/103232)

21-06-2021 Het splitsen van een woning - 

Groot Cromstrijensedijk 1 in Strijen. 

(Z/21/103279)

22-06-2021 Het vellen van 100 Italiaanse populieren en 

bomenrij aftoppen - Korte Boomweg 9 in 

Numansdorp. (Z/21/103371)

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

16-06-2021 Het vervangen van de vloer en verwijderen 

van dragende wanden (constructieve 

wijzigingen) - Oost Middelweg 1 in 

Numansdorp. (Z/21/095365)

16-06-2021 Het uitbreiden en verbouwen van de 

woning - Maaslaantje 20 in Maasdam. 

(Z/21/095633)

16-06-2021 Het bouwen van een glasvezelcentrale - 

Reigerstraat 1c in Strijen. (Z/21/093808)

16-06-2021 Het vervangen van de damwand - 

Nieuwe Haven 45 in Strijen. (Z/21/096275)

17-06-2021 Het intern wijzigen van de constructie - 

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

17-06-2021 Het tijdelijk (6 maanden) plaatsen van een 

wooncontainer - Oost Middelweg 1 in 

Numansdorp. (Z/21/091235)

17-06-2021 Het realiseren van een aanbouw - 

Molendijk 31 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/092184)

17-06-2021 Het bouwen van een schuur - 

Suze Groenewegstraat 4 in Strijensas. 

(Z/21/097732)

17-06-2021 Het plaatsen van een fietsenberging in de 

voortuin - Van Tijnerf 3 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/100636)

17-06-2021 Het realiseren van een buitenterras - 

Randweg 35 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/098627)

17-06-2021 Het verkrijgen van een ontheffing voor 

het volledig gebruiken van het pand voor 

wonen, het toevoegen van een (woon)

adres en wijzigen van het  - Torenstraat 45 

en 47 in Numansdorp. (Z/21/099899)

18-06-2021 Het bouwen van een schuur - 

Oranjeweg 19 in Zuid-Beijerland. 

(Z/21/095804)

21-06-2021 Het tijdelijk (10 jaar) plaatsen van 

2 blokhutten - Sassedijk 6 (kadastraal 

perceel T 363 nabij de jachthaven) in 

Strijensas. (Z/21/093957)

21-06-2021 Het splitsen van de woning - Molendijk 43a 

in ‘s-Gravendeel. (Z/21/095545)

22-06-2021 Het bouwen van een woning - Wintertaling 

23 in Numansdorp. (Z/21/094479)

Beslistermijn verlengen

Datum 

 verlenging

Zakelijke inhoud

18-06-2021 Het aanleggen van een in-/uitrit - 

Seringenstraat 5 in ‘s-Gravendeel. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

01-08-2021. (Z/21/095028)

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen 

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

18-06-2021 Vergunning voor het innemen van een 

standplaats met een informatiebus ten 

behoeve van de aanleg van glasvezel op 

donderdag 8 juli en dinsdag 3 augustus 

op de parkeerplaats van de LIDL aan de 

Striene in Strijen.  

18-06-2021 Exploitatievergunning voor Camping 

‘t Volgerland aan de Volgerlandseweg 12 in 

Numansdorp.

Vervolg



16-06-2021 Exploitatievergunning voor Tast Toe aan 

de Voorstraat 15 in Numansdorp.

18-06-2021 Exploitatievergunning voor 

Café Mijnsheerenland aan de 

Wilhelminastraat 15b in Mijnsheerenland.

17-06-2021 Vergunning voor het innemen van een 

standplaats voor de verkoop van kersen 

en zomerfruit in de periode van vrijdag 

25 juni tot en met dinsdag 31 augustus 

van op het adres Reedijk 8 in Heinenoord 

(parkeerplaats Rabobank).  

17-06-2021 Vergunning voor het innemen van een 

standplaats voor de verkoop van kersen 

in de periode van maandag 28 juni tot en 

met dinsdag 31 augustus op het adres 

Smidsweg 24 in Westmaas.  

Verleende DHW 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

18-06-2021 Drank- en Horecawetvergunning 

voor Camping ’t Volgerland aan de 

Volgerlandseweg 12 in Numansdorp.

16-06-2021 Drank- en Horecawetvergunning 

voor Tast Toe aan de Voorstraat 15 in 

Numansdorp.

18-06-2021 Drank- en Horecawetvergunning 

voor Café Mijnsheerenland aan de 

Wilhelminastraat 15b 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

16-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Prins Bernhardstraat 30 in Goudswaard. 

(Z/21/102521)

18-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Eikenlaan 6 

in Puttershoek. (Z/21/102917)

18-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Eikenlaan, 

Prunuslaan, Nassaulaan, Hazelaarstraat, 

Gerrit de Voslaan, Nieuw Weverseinde in 

Puttershoek. (Z/21/102942)

18-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

John F. Kennedystraat 33 en 41 in 

Heinenoord. (Z/21/102926)

18-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Kreekstraat 

32 en 50  in ‘s-Gravendeel. (Z/21/102933)

18-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Leerambachtstraat 36 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/102988)

18-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Parallelweg 6 

en 28 in Maasdam. (Z/21/102935)

18-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Seggegors 3 

in Zuid-Beijerland. (Z/21/102997)

18-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Vezelstraat 

14 t/m 72, Van Groningenstraat 4 t/m 46 in 

‘s-Gravendeel. (Z/21/102930)

18-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Wilhelminastraat 5 t/m 75, Oranjelaan 

Oostzijde 3 t/m 27 in Puttershoek. 

(Z/21/102940)

18-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Zoomwijcklaan 46 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/102906)

18-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen – 

Van der Waalstraat 2 t/m 12, ter 

Kuilestraat 17 t/m 23 in Mijnsheerenland. 

(Z/21/102938)

18-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Repelstraat 

12, 14, 17, 2 en 34  in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/102927)

19-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Cabbeweide 

36 in Westmaas. (Z/21/103023)

21-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Boonsweg 

109 in Heinenoord. (Z/21/103112)

21-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Kartuizerveld 

3 in Westmaas. (Z/21/103237)

21-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Lodewijk 

van Praetstraat 13 in Mijnsheerenland. 

(Z/21/103227)

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

28-06 t/m 

03-07-2021

Nationaal MS Fonds in alle dorpen van 

gemeente Hoeksche Waard.

Vastgesteld besluit en 
wijziging verordening
• Het college heeft op dinsdag 11 mei het besluit 

‘Afwegingskader Ruimtelijke Initiatieven met een 
zorgcomponent’ vastgesteld;

• De raad heeft op dinsdag 15 juni de ‘Eerste wijziging 
van de tarieventabel bij de Legesverordening 
Hoeksche Waard 2021’ vastgesteld. 

Bovenstaande kunt u raadplegen via de website  
www.gemeentehw.nl. 

Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Parkeerverbod  
Oud-Beijerland
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten een parkeerverbod in te stellen op de 
zijtak ten oosten van Julianastraat huisnummer 40 in 
Oud-Beijerland.

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  
‘Oud-Cromstrijensedijk WZ 
naast nr. 75 Klaaswaal’

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde 
op dinsdag 15 juni het bestemmingsplan ‘Oud-
Cromstrijensedijk WZ naast nr. 75 Klaaswaal’ 
ongewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het perceel Oud-Cromstrijensedijk WZ naast 75 in 
Klaaswaal heeft nu de bestemming ‘Tuin’. De eigenaar 
wil op het perceel, in het bestaande dijklint, een 
woning realiseren. Om dit plan mogelijk te maken 
moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. 
Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Vastgestelde hogere waarden geluid 
(Wet geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek bleek dat de geluidsbelasting 
op de zuidgevel van de geprojecteerde woning niet 
voldoet aan de grenswaarde van 48 dB uit de Wet 
geluidhinder. De overschrijding wordt veroorzaakt 
door het verkeer op de gezoneerde wegen  
Oud-Cromstrijensedijk WZ / Beijerlandschedijk. Het 
college besloot op dinsdag 11 mei om hiervoor een 
hogere waarde geluid (52 dB) vast te stellen. 

V E R V O L G



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 24 
oktober 2020 tot en met vrijdag 4 december 2020 ter 
inzage. Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen 
indienen. Wij ontvingen wel zienswijzen. De 
zienswijzen gaven aanleiding om het bestemmingsplan 
en het besluit hogere waarden geluid aan te passen. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan  
‘Oud-Cromstrijensedijk WZ naast’ en het besluit 
hogere waarden geluid (Wet geluidhinder) en alle 
bijlagen liggen met ingang van zaterdag 26 juni tot en 
met vrijdag 6 augustus ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 
(onder de IMRO-code:  
NL.IMRO.1963. BPOCdWZ77KLW20-VG01). 

Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? 
Maak dan een afspraak met Krista Lorsheijd via 
telefoonnummer 14 0186. 

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 
26 juni tot en met vrijdag 6 augustus beroep indienen. 
Niet-belanghebbenden kunnen alleen beroep indienen 
wanneer hij of zij: 
• tijdig een zienswijze tegen het ontwerp 

bestemmingsplan indiende;
• kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat 

is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp 
bestemmingsplan in te dienen;

• 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 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.
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?
Neem dan contact op met Krista Lorsheijd via 
telefoonnummer 14 0186 of via e-mail  
krista.lorsheijd@gemeentehw.nl . 

Vastgesteld 
bestemmingsplan 
‘Ritselaarsdijk 5 Westmaas’ 
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 15 juni het bestemmingsplan ‘Ritselaarsdijk 5 
Westmaas’ gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Het betreft een Ruimte voor Ruimte woning en 
gebruikswijziging van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’ voor de 
voormalige bedrijfswoning.

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter 
inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van zaterdag 
13 februari tot en met vrijdag 26 maart ter inzage. 
Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen 
indienen. Wij ontvingen een zienswijze en een 
overlegreactie. Deze gaven gedeeltelijk aanleiding 
om het bestemmingsplan aan te passen. De wijziging 
heeft betrekking op een aanpassing van het 
bestemmingsvlak waardoor deze beter aansluit bij de 
feitelijke situatie en landschappelijke kenmerken. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
‘Ritselaarsdijk 5 Westmaas’ en alle bijlagen liggen 
met ingang van zaterdag 26 juni tot en met vrijdag 
6 augustus ter inzage. U kunt de stukken bekijken 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de 
plannummer NL.IMRO.1963.BPRitseld5WMS21-VG01.

Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak 
dan een afspraak met Misja Maes via telefoonnummer 
088 – 627 17 09. 

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen, staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van zaterdag 

26 juni tot en met vrijdag 6 augustus beroep indienen. 
Niet-belanghebbenden kunnen alleen beroep indienen 
wanneer hij of zij: 
• tijdig een zienswijze tegen het ontwerp 

bestemmingsplan indiende;
• kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat 

is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp 
bestemmingsplan in te dienen;

• 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 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?
Neem dan contact op met Misja Maes via 
telefoonnummer 088 – 627 17 09 of via e-mail  
misja.maes@gemeentehw.nl. 

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
Op woensdag 10 februari is een melding ontvangen 
in het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. 
Het gaat over het oprichten van een Bakkerij aan de 
Pascalstraat 7 in Oud-Beijerland. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-21-389166.

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

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat vindt de gemeenteraad 
van de voorstellen van het 
college? Kijk mee!
Aankomende week geeft de raad zijn mening. Dat 
gebeurt op dinsdagavond 29 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 viertal bestemmingsplannen, Keuzenota beleid 
accommodaties voor maatschappelijke activiteiten en 
de Actualisatie Financiële verordening.

Keuzenota beleid accommodaties voor 
maatschappelijke activiteiten
Door de herindeling naar 1 gemeente Hoeksche Waard 
eind 2019 zijn 5 verschillende vastgoedportefeuilles 
samengevoegd. In april 2020 heeft de raad de 
startnotitie vastgoed op orde vastgesteld. Hieruit 
is vervolgens de beleidsnota beheer gemeentelijk 
vastgoed op dinsdag 20 april opgemaakt en 
vastgesteld. In deze keuzenota wordt antwoord 

gegeven op de vraag hoe we dit als gemeente gaan 
vormgeven. Het voorstel dat hieruit voortkomt wordt 
in de raadsvergadering van september aan de raad ter 
besluitvorming voorgelegd.

Vervolg



Oordeelsvormende vergadering ‘Sociaal 
domein, Duurzaamheid & Economie’
In deze bijeenkomst praat de raad over de 
Uitwerking programmaplan Duurzaamheid in diverse 
uitvoeringsprogramma’s en -agenda’s. 

Uitwerking programmaplan Duurzaamheid 
in diverse uitvoeringsprogramma’s en 
-agenda’s
In december 2020 heeft de raad het programmaplan 
Duurzaamheid vastgesteld, waarin 4 centrale 
doelstellingen staan en een overkoepelende ambitie 
om in 2050 klimaatneutraal te zijn, te weten:
• Hoeksche Waard Energieneutraal in 2040;
• In 2050 is de Hoeksche Waard 100% circulair; 
• In 2050 hebben we veerkrachtige ecosystemen in 

de Hoeksche Waard; 
• Hoeksche Waard is in 2050 volledig klimaatadaptief.

In de beeldvormende bijeenkomst van afgelopen 
dinsdag is er een toelichting op de programma’s 
gegeven. In de oordeelsvormende vergadering van 
komende dinsdag worden de uitvoeringsprogramma’s 
per onderdeel behandeld.

Vergaderingen online volgen
U kunt de oordeelsvormende vergaderingen van 
29 juni live online volgen via https://hoekschewaard.
raadsinformatie.nl/live. De uitzendingen beginnen om 
19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze 
bijeenkomsten vindt u op https://hoekschewaard.
raadsinformatie.nl/dashboard. Klik op datum 29 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 socialmediakanalen 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


