
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

Gemeente ook bereikbaar 
via WhatsApp 
Heeft u als inwoner of ondernemer een vraag voor de 
gemeente? We zijn als gemeente Hoeksche Waard ook 
bereikbaar via WhatsApp. Berichten beantwoorden we 
vaak nog dezelfde dag. Het WhatsApp-nummer is  
06 – 10 63 54 21.

Bereikbaarheid
Wij lezen en beantwoorden WhatsApp-berichten van 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. 
Berichten die we buiten kantooruren ontvangen, 
beantwoorden we de eerstvolgende werkdag. Het 
nummer kan alleen gebruikt worden voor WhatsApp. 
Het is niet mogelijk om dit nummer te bellen of een 
sms te sturen.

Privacygevoelige gegevens
Vragen waarvoor privacygevoelige gegevens nodig 
zijn, zoals een Burgerservicenummer of financiële 
gegevens, beantwoorden we niet via WhatsApp. Als 
wij deze gegevens nodig hebben, dan vragen wij u om 
op een andere manier contact op te nemen. 

Hoe werkt het?
Om vragen te stellen via WhatsApp moet u eerst 
het 06-nummer in de contactenlijst van uw telefoon 
opslaan. Daarna kunt u via WhatsApp een gesprek met 
ons beginnen.

Laatste gratis 
cadeaubonnen van € 44,- 
Bent u eigenaar van een koopwoning in de Hoeksche 
Waard en wilt u graag besparen op energie? Dat 
kan ook al met kleine, slimme aanpassingen in huis 
zoals ledlampen, timerschakelaar of radiatorfolie. U 

bespaart direct op de energierekening en verhoogt 
uw woonplezier. Om u hierbij te helpen, kunt u nog 
tot en met augustus eenmalig een gratis cadeaubon 
aanvragen van € 44,-. U besteedt deze in de webshop 
van het Regionaal Energieloket. Vraag de cadeaubon 
aan via www.regionaalenergieloket.nl (op=op).

Huurt u een huis? Houd dan onze berichtgeving in 
de gaten, vanaf het najaar komen de cadeaubonnen 
speciaal voor huurders beschikbaar.

Rijbaanafzetting 
Maasdamseweg en 
Smidsweg
Ter hoogte van de kruising met de Narcisstraat wordt, 
van vrijdag 9 juli tot en met dinsdag 13 juli, 1 rijbaan 
van de Maasdamseweg in ’s-Gravendeel afgesloten. 
Dit in verband met werkzaamheden aan kabels en 
leidingen. Ter plaatse wordt het verkeer geregeld door 
verkeersregelaars.

Donderdag 8 juli, tussen 07.00 en 16.00 uur, gaat 1 
rijbaan van de Smidsweg in Maasdam dicht. Ook hier in 
verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Groeizaam weer legt grote 
druk op groenonderhoud
We houden allemaal van ons mooie, groene eiland. 
En op dit moment kunnen we wel zeggen ‘uitbundig 
groene eiland’. Want dat het enorm groeizaam weer is, 
zien en merken we allemaal. Niet alleen in onze tuinen, 
maar ook in de openbare ruimte. Door de combinatie 
van warm weer en relatief veel regen voor deze 
periode van het jaar groeit en bloeit alles om ons heen 
extra goed, ook het onkruid. 

Onze medewerkers en de aannemers, maar ook 
die van het waterschap en de provincie (buiten de 
bebouwde kom) doen hun uiterste best om alles bij 
te houden en zetten zich al extra in. Maar met deze 
weersomstandigheden is er eigenlijk niet tegenop 
te werken. Dat betekent dat de klachten over 
overhangend groen, hoog gras en veel onkruid helaas 
niet altijd volgens onze normale servicetermijnen 
kunnen worden afgehandeld. Plekken waar dat 
mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden en locaties 
waar veel mensen komen (zoals winkelcentra), worden 
vanzelfsprekend als eerste onder handen genomen. 
We kunnen ons voorstellen dat u zich stoort aan het 
hoge gras of het onkruid, maar hopen toch op uw 
begrip en geduld.

Waarom ligt er in deze maanden extra druk 
op het groenonderhoud?
Het zwaartepunt van het groenonderhoud ligt in de 
maanden juni, juli en augustus. Dan heeft het groen 
namelijk zijn ergste groeispurt gehad. Zouden we 
vroeger in het jaar al gaan snoeien en maaien, dan 
heeft dat weinig zin omdat het dan net zo hard weer 
aangroeit. Normaal gesproken is het bijvoorbeeld eind 
juni – na de langste dag – de beste periode om hagen 
en struiken te snoeien. Dat is na het broedseizoen 
en dus goed voor de vogels, maar ook andere kleine 
dieren. 

Ook zijn de bloeiende planten dan uitgebloeid 
waardoor het snoeien geen schade toebrengt aan 

de plant. Verder wordt het gras overal gemaaid en 
de graskanten worden gesneden. Dat is niet in een 
paar dagen gebeurd; de Hoekse Waard is een groot 
gebied. Het duurt minimaal 3 weken om alles binnen 
onze bebouwde kommen te maaien. Daarnaast gaat 
natuurlijk ook de onkruidbestrijding gewoon door 
(schoffelen, borstelen en onkruid branden). Dit loopt 
zelfs door tot in de herfst.

Informatiebijeenkomst 
voormalige Lidl  
Oud-Beijerland
Donderdagavond 15 juli houdt gemeente Hoeksche 
Waard een digitale informatiebijeenkomst over de 
mogelijke nieuwe bestemming van de voormalige 
Lidl in Oud-Beijerland. Op maandag 19 april vond 
er al een eerste bijeenkomst plaats. Daar was 
gelegenheid om vragen te stellen en suggesties in te 
brengen. Naar aanleiding hiervan is een aantal punten 
aangepast in het plan. Ontwikkelaar BoWonen vertelt 
u hier graag meer over tijdens een tweede digitale 
informatiebijeenkomst. De bijeenkomst is van 19.00 
tot 20.00 uur via MS Teams. U bent van harte welkom! 

Over welke voorlopige plannen gaat het?
De Lidl verhuisde eind december 2019 naar de 
wijk Poortwijk III. Het gebouw staat sindsdien leeg. 
BoWonen is sinds september 2020 in overleg met 
de gemeente over een herbestemming van de 
locatie. Er ligt een voorlopig plan voor 2 kleinschalige 
appartementencomplexen met ruimte voor 38 
appartementen, waaronder 10 appartementen in het 
goedkopere segment. De woningen zijn bedoeld voor 
starters en doorstromers en alleenstaanden. 

Aanmelden
U kunt zich tot dinsdag 13 juli 12.00 uur aanmelden 
via annerie.evers@gemeentehw.nl. Na de aanmelding 
ontvangt u een deelnamelink met meer informatie om 
deel te kunnen nemen aan de digitale bijeenkomst. 

Informatiebijeenkomst 
voormalige aardappelhandel 
in Strijen
Op maandagavond 12 juli houdt gemeente Hoeksche 
Waard, samen met PROBAS Projectontwikkeling, 
P & G Hooghwerff B.v., en SRO, een digitale 
informatiebijeenkomst. Het gaat over de bouwplannen 
op de locatie aardappelhandel Kruythoff en Zn. B.V. 
aan de Oud-Bonaventurasedijk 26 in Strijen. Tijdens 
de bijeenkomst informeren we u over de plannen, 
het ontwerp en de bestemmingsplanprocedure. 
Informatie over de verkoop komt niet aan de orde. De 
bijeenkomst is van 19.00 tot 20.30 uur via MS Teams. U 
bent van harte welkom! 
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Over welke plannen gaat het?
Het gaat om de plannen voor een nieuwe 
bestemming van het perceel op de kruising van de 
Oud-Bonaventurasedijk en de Trambaan. PROBAS 
Projectontwikkeling kocht het perceel in 2020 en gaf 
het Strijense aannemersbedrijf P & G Hooghwerff 
B.V de opdracht om een appartementencomplex 
te bouwen op deze unieke locatie. Er komen 23 
appartementen. Het gaat om verschillende typen 
appartementen en een mix van betaalbare en dure 
appartementen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot vrijdag 9 juli via  
annerie.evers@gemeentehw.nl. Na de aanmelding 
ontvangt u een deelnamelink met meer informatie om 
deel te kunnen nemen aan de digitale bijeenkomst. 

N489 voor 5 weken dicht 

Vanaf maandag 12 juli tot en met zondag 15 augustus 
legt de provincie Zuid-Holland een rotonde aan op de 
kruising N489-Raadhuislaan om de verkeersveiligheid 
en doorstroming te verbeteren. Het waterschap 
Hollandse Delta vervangt in dezelfde periode het 
persriool. De werkzaamheden worden tegelijkertijd 
uitgevoerd om de overlast voor de omgeving zoveel 
mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden is 
de N489 afgesloten tussen de Reedijk en de Maasdijk/
Westdijk. 

Omleidingen voor verkeer 
De N489 tussen de Reedijk en de Maasdijk/Westdijk 
is van maandag 12 juli tot en met zondag 15 augustus 
afgesloten voor alle verkeer. Daarnaast geldt op de 
Raadhuislaan een halve rijbaanafzetting. Verkeer 
wordt hier door verkeersregelaars om en om geleid. 
Voor de veiligheid van fietsers rijden fietsers en auto’s 
niet dezelfde omleidingsroutes. Alle omleidingen 
staan langs de weg aangegeven met borden. Bedrijven 
in het werkvak zijn te alle tijde vanaf 1 richting 
bereikbaar. Hulpdiensten kunnen bewoners en 
bedrijven altijd bereiken. 

Werkzaamheden provincie Zuid-Holland 
De provincie Zuid-Holland legt op de kruising N489-
Raadhuislaan een rotonde aan om de doorstroming te 
verbeteren. Daarnaast is het fietspad aan vervanging 
toe. Het fietspad tussen de Reedijk en de Raadhuislaan 
wordt vernieuwd. 

Werkzaamheden waterschap Hollandse 
Delta 
Waterschap Hollandse Delta zuivert het afvalwater 
van bewoners en bedrijven in Zuid-Holland Zuid. 
Via persrioolleidingen stroomt het afvalwater naar 
de zuiveringsinstallatie in Oud-Beijerland. Deze 
persrioolleiding van Mijnsheerenland en Westmaas 
komt uit 1965 en bestaat voor een groot deel uit 
asbestcement. Deze persrioolleiding is aan vervanging 
toe. Op diverse locaties, tussen de 
Maasdijk/Westdijk, de Reedijk en Raadhuislaan wordt 
de nieuwe persleiding door middel van boringen 
vervangen. Met de vervanging van de persleiding 
wordt weer een toekomstbestendig en betrouwbaar 
rioolstelsel gemaakt voor de komende 80 jaar. 

Meer informatie 
Meer informatie over de werkzaamheden en 
omleidingsroutes staat op www.zuid-holland.nl/N489.

Logeerzorg voor 
mantelzorgers
De zorg voor een naaste kan behoorlijk zwaar 
zijn; fysiek en emotioneel. Als mantelzorger zou u 
misschien wel eens willen dat het even niet hoeft. Dan 
kunt u tot rust komen en daarna met nieuwe energie 
de dagelijkse zorg voor uw dierbare weer oppakken. 
Dat kan, door gebruik te maken van logeerzorg. 

Bij logeerzorg verblijft uw naaste enkele dagen of 
weken in Wijkpension Zoomwijck in Oud-Beijerland.  
De zorg wordt dan tijdelijk overgenomen door 

medewerkers van Alerimus. En u kunt tot rust komen; 
thuis of in een andere omgeving. Meer weten over 
Logeerzorg? Kijk op www.gemeentehw.nl/logeerzorg.

Denkt u graag mee met de 
gemeente? 
Gemeente Hoeksche Waard nodigt inwoners, 
ondernemers en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties uit, mee te denken over 
de participatievisie waar zij op dit moment aan werkt. 
Een participatievisie beschrijft de betrokkenheid 
van inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties bij plannen en projecten van de 
gemeente. U kunt via een enquête aangeven wat u 
graag terug wilt zien in de participatievisie. 

Wat zijn dan uw wensen? 
De gemeente is benieuwd op welke manier mensen 
willen meedenken over plannen en projecten van 
de gemeente en over bepaalde beslissingen die de 
gemeente neemt. Sommige mensen denken graag 
vanaf het begin mee over plannen. Anderen vinden dat 
inwoners de gemeente ook van advies mogen voorzien 
omdat zij veel kennis hebben over een bepaald 
onderwerp. En er zijn mensen die liever pas meedoen 
met een project als de uitvoeringsfase van start gaat. 

Online enquête participatievisie 
Denkt u graag mee? Wilt u graag invloed uitoefenen 
op ons beleid? Wilt u graag meebeslissen? Vul dan 
onze enquête in. Dat kan via www.gemeentehw.nl/
enquete. De enquête loopt van woensdag 7 juli tot en 
met donderdag 12 augustus. 

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

26-06-2021 Het bouwen van een vrijstaande woning 

- Paltrokmolen 41 in Numansdorp. 

(Z/21/104112)

27-06-2021 Het plaatsen van een beschoeiing - 

Ambachtsheerenlaan 5 in Zuid-Beijerland. 

(Z/21/104133)

28-06-2021 Het aanleggen van een in- en uitrit in de 

voortuin - Margrietstraat 40 in Piershil. 

(Z/21/104311)

28-06-2021 Het bouwen van een woning - Dorpsgaard 

14 (kavel 3) in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/104307)

28-06-2021 Het bouwen van nieuwe loodsen - 

Boendersweg 38 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/104328)

28-06-2021 Het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde van de woning - Nicolaas 

van Puttenstraat 4 in Goudswaard. 

(Z/21/104250)

29-06-2021 Het bouwen van een schuur - Oudendijk 15 

in Nieuw-Beijerland. (Z/21/104534)

29-06-2021 Het bouwen van woningen - Sectie D nr 

2271 in Puttershoek. (Z/21/104490)

29-06-2021 Het bouwen van een tweede bovenwoning 

- Molendijk 18 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/104542)

29-06-2021 Het vervangen van een bestaande poort 

- Ranonkelstraat 110 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/104575)

30-06-2021 Het bouwen van een vrijstaande 

schuurwoning - Wintertaling 10 in 

Numansdorp. (Z/21/104714)

30-06-2021 Het plaatsen van een mussenhotel 

(Z/21/104755).

01-07-2021 Het realiseren van een tijdelijk depot - 

Oude Tol ter hoogte van huisnummer 35 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/104775)

01-07-2021 Het bouwen van een woning - Fortlaan 33 

in Numansdorp (Z/21/104903)

02-07-2021 Het plaatsen van een dakkapel -  Gele lis 22 

in Puttershoek. (Z/21/104951)

02-07-2021 Het wijzigen van de bestemming - 

Burgemeester de Zeeuwstraat 11 in 

Numansdorp. (Z/21/104956)

Verleende 
omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

28-06-2021 Het bouwen van een aanbouw aan de 

achtergevel - Harp 20 in Klaaswaal. 

(Z/21/097076)

28-06-2021 Het verwijderen van een draagmuur 

- Irenestraat 11 in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/095861)

28-06-2021 Gewijzigde uitbreiding aan de achterzijde 

van het pand - Julianastraat 56 in Oud-

Beijerland. (Z/21/099745)

29-06-2021 Het verbreden van de oprit - Van Limburg 

Stirumlaan 9 in Maasdam. (Z/21/096132)

29-06-2021 Het bouwen van een vrijstaande woning 

- Paltrokmolen 45 in Numansdorp. 

(Z/21/097400)

29-06-2021 Het aanleggen van een dakterras 

- Dorpsstraat 37 in Heinenoord. 

(Z/21/094678)

30-06-2021 Het aanleggen van een in- en uitrit - 

Ambachtsstraat 5 in Zuid-Beijerland. 

(Z/21/096697)

30-06-2021 Het bouwen van een woning - 

Paltrokmolen 43 in Numansdorp. 

(Z/21/098711)

30-06-2021 Het kappen van bomen - Berkenlaan 2 in 

Klaaswaal. (Z/21/096927)

01-07-2021 Het bouwen van een bedrijfspand - Sikkel 

7 (Sectie H nr. 1126) in Heinenoord. 

(Z/21/090200)

Verleende vergunning 
brandveilig gebruik

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

30-06-2021 Vergunning brandveilig gebruik - Graaf 

van Egmondstraat 79 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/090257)

Beslistermijn verlengen
Datum 

verlenging

Zakelijke inhoud

28-06-2021 Het vervangen van een loods - 

Weverseinde 205 in Puttershoek. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

15-08-2021. (Z/21/095040)

Vervolg



28-06-2021 Het plaatsen van zonnepanelen voor de 

stroomvoorziening van een stuw en duiker 

- Waleweg in Strijen. De beslistermijn 

wordt met 6 weken verlengd volgens 

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

beslisdatum wordt daardoor 11-08-2021. 

(Z/21/094651)

29-06-2021 Het splitsen van de winkelruimte in 

kantoor en woonhuis, het wijzigen van de 

voorgevel - Julianastraat 45 en 47 in Oud-

Beijerland. De beslistermijn wordt met 6 

weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van 

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 14-08-2021. (Z/21/093497)

30-06-2021 Het plaatsen van een beschoeiing - 

Wintertaling 21 in Numansdorp. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

13-08-2021. (Z/21/096446)

01-07-2021 Het realiseren van een dakkapel met 

plat dak aan de voor- en achterzijde 

van de woning - Heeremanstraat 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 23-08-2021. (Z/21/097982)

 
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

28-06-2021 Het slopen van een duivenhok - 

perceel tussen Westdijk 81 en 85 in 

Mijnsheerenland. (Z/21/104294)

29-06-2021 Het slopen van een schuur en 

het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Oudendijk 15 

in Nieuw-Beijerland. (Z/21/104533)

29-06-2021 Het slopen van Romney-loodsen - 

Boendersweg 38 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/104454)

29-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Cabbeweide 

40 in Westmaas. (Z/21/104399)

30-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Kortenaerstraat 4 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/104633)

30-06-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Oranjestraat 

4 in Klaaswaal. (Z/21/104631)

01-07-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Van 

Ostadestraat 2 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/104762)

02-07-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Nieuwendijk 

19 in Goudswaard. (Z/21/104984)

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

R. Rombout Puttershoek 6-05-2021

C. Havelaar Puttershoek 6-05-2021

Y. Chen Puttershoek 26-05-2021

A. Pienkowska Oud-Beijerland 18-06-2021

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.

Ontwerp 
omgevingsvergunning 
Molendijk 121 Zuid-
Beijerland ter inzage

Inhoud en doel van het project
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend 
voor het bouwen van een nieuwe bewaarloods aan de 

Molendijk 121 in Zuid-Beijerland. 

Voornemen omgevingsvergunning 
verlenen
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft het voornemen om de gevraagde 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit doet zij 
door af te wijken van het bestemmingsplan met 
gebruikmaking van het zogenaamde ‘Wabo-
projectbesluit’ (artikel 2.1, lid 1 onder c Wet algemene 
bepalingen Omgevingsrecht).   

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende 
documenten liggen met ingang van donderdag 8 juli 
tot en met woensdag 18 augustus ter inzage.  U kunt 
de stukken bekijken via de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.OVMolendijk121ZB21-ON01). Wilt u 
de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan een 
afspraak met het team omgeving via telefoonnummer 
14 0186.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de stukken ter 
inzage liggen.  Het indienen van een zienswijze per 
e-mail is niet mogelijk. Uw zienswijze op de ontwerp 
omgevingsvergunning kunt u richten aan: Het college 
van B&W van  gemeente Hoeksche Waard, Postbus 
2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Molendijk 
121 in Zuid-Beijerland’.

Vragen?
Neem dat contact op met Éowyn van Miltenburg via 
telefoonnummer 088 – 647 37 77of via e-mail eowyn.
vanmiltenburg@gemeentehw.nl. 

Besluiten

De gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op dinsdag 15 juni het volgende besluit 
vastgesteld:

• Verordening kwaliteit VTH.

Bovengenoemd besluit is te raadplegen via de  
website www.gemeentehw.nl.  
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

Bekendmaking Wet 
milieubeheer

Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat zij, in het kader van 
activiteitenbesluit milieubeheer, de volgende melding 
heeft ontvangen:

• Milieumelding voor Melding Activiteitenbesluit voor 
Sikkel 7 in Heinenoord, datum ontvangst vrijdag 21 
mei. De melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-21-391842.

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.

V E R V O L G



Nieuws uit de gemeenteraad

Besluitvormende 
raadsvergadering dinsdag 
13 juli 
Wat besluit de gemeenteraad over de plannen van het 
college om in 2050 een klimaatneutrale gemeente te 
kunnen zijn? En, welke keuzes maakt de gemeenteraad 
over de gebouwen voor maatschappelijke activiteiten?  
Dit en meer staat dinsdagavond 13 juli op de 
agenda van de raad. De vergadering is vanwege 
coronamaatregelen digitaal en is live online te volgen. 
Welkom!

Naar een duurzame Hoeksche Waard
In december 2020 heeft de gemeenteraad het 
programmaplan Duurzaamheid Hoeksche Waard 
vastgesteld. Daarin staan de volgende doelen: 
Hoeksche Waard is in 2040 energieneutraal, de 
gemeente heeft in 2050 veerkrachtige ecosystemen, 
is in 2050 volledig klimaatadaptief en is in 2050 
100% circulair. Het college heeft per doel in een 

uitvoeringsprogramma beschreven hoe de gemeente 
deze doelen wil bereiken. De raad wordt gevraagd om 
de uitvoeringsprogramma’s vast te stellen.

Gemeentelijk gebouwen voor 
maatschappelijke activiteiten
Het college heeft een nota geschreven over het 
exploiteren en beheren van gemeentelijke gebouwen 
voor maatschappelijke activiteiten. Daarin staan 
uitgangspunten beschreven, bijvoorbeeld de hoogte 
van de huurprijs. Besluit de gemeenteraad wat het 
college voorstelt? 

Vergadering live online te 
volgen
U kunt de vergadering op dinsdag 13 juli live online 
volgen via www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-
uitzendingen-en-geluidsverslagen. De uitzending 
begint om 19.30 uur. De hele agenda en de stukken 

voor deze bijeenkomst vindt u op www.gemeentehw.
nl/Agendas-en-vergaderstukken. Klik op datum 13 juli 
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

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.

•  Storingsnummer buiten kantooruren: 

088 – 647 17 50.

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


