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

Telefonische controle of via e-mail
De adressen waarbij een e-mailadres vermeld staat,
krijgen een e-mail om de gegevens te controleren. In
elke e-mail staat een unieke, persoonlijke code. Met
die code kan men zelf de gegevens controleren en
eventueel aanpassen. Met de overige vermeldingen uit
het adressenoverzicht neemt Akse Media de komende
periode telefonisch contact op.

23-06-2021

30 juni
2021

Het realiseren van een opbouw op de
garage - Dagpauwoog 34 in ‘s-Gravendeel.

24-06-2021

Het bouwen van een loods - Kruisdijk 8 in
Strijen.

25-06-2021

Vergunning brandveilig gebruik PetrusDatheenschool - Wilgenlaan 15 in
Puttershoek.

Staat uw organisatie, vereniging of bedrijf
nog niet in de gemeentegids?
Neem dan zelf contact op met Akse Media.
Aanmeldingen, aanvullingen en wijzigingen in de
gemeentegids Hoeksche Waard zijn van harte welkom!
U kunt de informatie op de volgende manieren
doorgeven: per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v.
Gemeentegids Hoeksche Waard); schriftelijk: Akse
Media (t.a.v. Gemeentegids Hoeksche Waard) Postbus
6033, 1780 KA Den Helder.

Geef uw aanmelding/wijziging door vóór
28 augustus
Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het
adressengedeelte kunnen aan de redactie worden
doorgegeven tot zaterdag 28 augustus.

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

22-06-2021

Het realiseren van een nokverhoging Van Lumeystraat 6 in Oud-Beijerland.

22-06-2021

Het bouwen van 4 woningen damgaarde Damakkers 1 t/m 4 in Nieuw-Beijerland.

22-06-2021

Het aanbrengen van een metalen
ondersteuning - Spui 12 in Strijen.

23-06-2021

Het vervangen van de garagedeur voor
een raamkozijn - Huizingastraat 5 in

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!

Oud-Beijerland.
24-06-2021

Ambachtsheerenlaan 9 in Numansdorp.
24-06-2021

Akse Media start met
controle adressenoverzicht
gemeentegids
Eind november/begin december brengt uitgever Akse
Media de nieuwe gemeentegids Hoeksche Waard uit.
Deze week start de uitgever met het controleren van
het adressenoverzicht voor aankomende gids.

• Medewerker Kabinetszaken/
(plv) secretaresse burgemeester
(18 uur)

Het bouwen van een garage/berging -

Het plaatsen van een dakopbouw Banckertstraat 7 in Oud-Beijerland.

24-06-2021

Het plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde van de woning - Fazant 13 in
Maasdam.

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.

25-06-2021

Het wijzigen van gevelreclame Rijksstraatweg 30b in Klaaswaal.

25-06-2021

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

Beslistermijn verlengen
Datum

Zakelijke inhoud

verlenging
23-06-2021

Het kappen en vervangen van bomen
- Marktveld 9 in Nieuw-Beijerland. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De
nieuwe beslisdatum wordt daardoor
22-07-2021.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

22-06-2021

Het verbouwen van het bestaande pand Buitenhavenstraat 5 in Oud-Beijerland.

23-06-2021

Het wijzigen van het gebruik voor het
exploiteren van een pop-up horeca terras Ritselaarsdijk 11a in Westmaas.

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

22-06-2021

Het verbouwen van het bestaande pand Buitenhavenstraat 5 in Oud-Beijerland.

22-06-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen Langeweg 67a in Oud-Beijerland.

22-06-2021

Het verwijderen en afvoeren van

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan betreft het omzetten van de
bestaande bedrijfswoning aan de Achterweg 2a naar
een particuliere woning en daarnaast maakt het plan
de realisatie van één nieuwe vrijstaande woning op
hetzelfde perceel mogelijk, op de locatie van een
voormalige loods.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van woensdag 3
maart tot en met dinsdag 13 april ter inzage gelegen.
Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en
alle bijlagen liggen met ingang van donderdag 1
juli tot en met woensdag 11 augustus ter inzage.
U kunt de stukken bekijken via de website www.
ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963. BPachterweg2aGW19-VG01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak
dan een afspraak met Annette van Bokkem of een
andere medewerker van het Team Omgeving via
telefoonnummer 14 0186 of per e-mail,
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

asbesthoudende materialen -

22-06-2021

Zwaluwplaats 19 in Numansdorp.

Beroep indienen

Het verwijderen en afvoeren van

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

asbesthoudende materialen - Oranjelaan
Oostzijde 17 in Puttershoek.
24-06-2021

Het slopen van de bestaande loods Kruisdijk 8 in Strijen.

24-06-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Blaaksedijk
228 in Mijnsheerenland.

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

05-07 t/m

Erasmus MC Foundation TourforLife in

10-07-2021

Oud-Beijerland.

Besluiten
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het volgende besloten:
• het intrekken van eerder genomen
verkeersbesluit voor het aanwijzen van een
gehandicaptenparkeerplaats op de hoek van
de Tulpstraat met kruising Seringenstraat in
’s-Gravendeel;

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.
• het instellen van een parkeerverbod aan 1 zijde van
de rijbaan aan de Reedijk in Heinenoord;
• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken aan de Ravelstraat ter hoogte van
nummer 1 in Oud-Beijerland;

Vastgesteld bestemmings
plan ‘Buitengebied – 4e
herziening – Achterweg 2a
Goudswaard’ ter inzage
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op
dinsdag 15 juni het bestemmingsplan ‘Buitengebied
– 4e herziening – Achterweg 2a Goudswaard’
ongewijzigd vast.

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag
1 juli tot en met woensdag 11 augustus beroep
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen alleen
beroep indienen wanneer hij of zij kan aantonen dat
hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een
zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te
dienen.
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 kan worden gestuurd aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Mogelijkheid tot uitstellen van het in
werking treden van het bestemmingsplan
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen
dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Wanneer een belanghebbende gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de
werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem
dan contact op met Annette van Bokkem of team
Omgeving via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail:
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

Fonkert B.V.), ten behoeve voor een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning
ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor een LPG tankstation en een
tankstation voor het afleveren benzineachtige en
dieselachtige brandstoffen aan motorvoertuigen voor
het wegverkeer, een wasstraat met wasboxen en een
werkplaats voor onderhoud aan auto’s. Deze aanvraag
gaat over de locatie: Burgemeester de Zeeuwstraat
130 in Numansdorp.
De activiteit, ‘Milieu’: een revisievergunning als
bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo. De aanvraag is
geregistreerd onder nummer: Z-20-371482.

Inzage
Wilt u de beschikking met bijbehorende stukken
inzien? Maak dan een afspraak met Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 in
Dordrecht, via telefoonnummer 078 – 770 85 85.

Zienswijze en ontwerpbeschikking
Van maandag 5 april tot en met en dinsdag 18 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 gebruik gemaakt. De aanvrager heeft
op maandag 17 mei zienswijzen ingediend.

Beroep instellen
Een ieder die een zienswijze naar voren heeft
gebracht kan tegen deze beschikking op grond van
de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift
indienen. De aanvrager en belanghebbenden kunnen
ook beroep indienen in het geval zij geen zienswijze
naar voren hebben gebracht. Een beroepschrift kan
worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop
deze beschikking ter inzage is gelegd. Dit kan bij
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam).
Het beroepschrift moet zijn voorzien 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.

Kennisgeving Wet
milieubeheer, beschikking
Onderwerp
Op 28 april 2020 is een aanvraag
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van
Autoholding Numansdorp B.V. (Autobedrijf Jer. De

Vervolg

V E R V O L G

Bekendmaking
Wet milieubeheer
• In de afgelopen periode is een kennisgeving van
het daarbij aangegeven besluit ingediend op:
donderdag 24 juni door Sloop- en Grondwerken
M. Heezen BV ingevolge artikel 4.1 van het ‘Besluit
mobiel bouw- en sloopafval’voor het plaatsen van
een mobiele puinbreker aan de Weverseinde 343
in Puttershoek. De werkzaamheden vinden plaats

gedurende maximaal 30 werkdagen van 07.00 uur
tot 19.00 uur, in de periode van maandag 12 juli tot
en met vrijdag 8 oktober;
• Op donderdag 10 juni zijn gegevens ontvangen in
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het veranderen van de inrichting,
zijnde een agrarisch loonwerkbedrijf en
fruitteeltbedrijf aan de Kreupeleweg 47 / 47b in
Klaaswaal. De verandering betreft een aanpassing
van het bouwplan. De kantoorruimte in de

bedrijfsloods is komen te vervallen Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-21-392805.

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.

Nieuws uit de gemeenteraad
Algemene beschouwingen
Perspectiefnota
dinsdag 6 juli
Op dinsdagmiddag en -avond 6 juli 2021 heeft
de raad vanaf 15.00 uur één van de belangrijkste
vergaderingen van het jaar, namelijk de oordeelsen besluitvormende raadsvergadering over de
Perspectiefnota 2022.
In de Perspectiefnota worden de uitgangspunten
en kaders gepresenteerd die als basis dienen voor
de Begroting 2022 waarover de Raad in november
besluit. Met deze nota wordt inzicht gegeven in
eventueel gewijzigde of ook nieuwe beleidswensen.
In deze bijeenkomst is de raad vanaf 15.00 uur
aan het woord tijdens de zogenaamde algemene
beschouwingen. Hierin spreekt de raad zich uit over de
Perspectiefnota en gaat hierover in gesprek met het
college.
Wilt u deze bijeenkomst live online volgen? Lees dan
verder onder het kopje ‘Bijeenkomsten online volgen’.

Jaarrekening 2020 en
Zomerrapportage 2021
Ook wordt er tijdens deze vergadering teruggekeken

op het afgelopen financiële jaar en wordt door middel
van de Zomerrapportage 2021 de huidige stand
van zaken besproken. Eerder zijn u 2 momenten
aangeboden om hierover in te spreken. Op deze avond
is hiertoe geen mogelijkheid.

Besluitvorming
Na de schorsing en de tweede termijn van de raad zal
om 19.30 uur het college reageren. Hierna vindt de
besluitvorming plaats over de Jaarrapportage 2020, de
Zomerrapportage 2021 en de Perspectiefnota 2022.

Raadszaal Dordrecht
Het afgelopen jaar heeft de raad uitsluitend digitaal
vergaderd. Voor deze vergadering is een uitzondering
gemaakt en wordt er fysiek vergaderd. Gemeente
Dordrecht is bereid gevonden hun raadzaal eenmalig
open te stellen voor gemeente Hoeksche Waard, zodat
er vergaderd kan worden volgens de nog geldende
maatregelen. U leest hieronder hoe u de vergadering
live online kunt volgen.

Bijeenkomsten online volgen
U kunt deze oordeels- en besluitvormende
bijeenkomst op 6 juli live online volgen via https://
www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-uitzendingen-engeluidsverslagen . De uitzending begint om 15.00 uur.

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

De gehele agenda en de stukken voor deze bijeen
komsten vindt u op https://www.gemeentehw.nl/
agendas-en-vergaderstukken. Klik op datum 6 juli
2021, daar vindt u de 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

