
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.

Help mee de Hoeksche 
Waardse Bomenlijst 
compleet te maken!
In de Hoeksche Waard staan veel bomen, waaronder 
behoorlijk wat bijzondere bomen. Bijvoorbeeld bomen 
met een monumentale status, cultuurhistorische 
waarde of bomen die beeldbepalend zijn voor 
een dorp. Om deze bomen extra te beschermen, 
gaat gemeente Hoeksche Waard een nieuwe 
Bomenlijst opstellen. Op deze lijst worden alle 
gemeentelijke bomen, waardevolle of monumentale 
particuliere bomen, en monumentale bomen in 
het buitengebied opgenomen. De bomen op deze 
lijst mogen niet zomaar gekapt worden. Om ze te 
beschermen tegen kap of rigoureuze snoei is altijd een 
omgevingsvergunning voor kap nodig. Voor de nieuwe 
bomenlijst voegen wij de lijsten van de voormalige 
5 gemeenten samen. Ook willen we kijken of er nog 
meer bomen op deze lijst thuishoren. En daarbij 
hebben wij uw hulp nodig. 

Draag waardevolle bomen aan voor de 
Bomenlijst
De gemeente wil de nieuwe Bomenlijst in 
samenwerking met haar inwoners en lokale 
natuurorganisaties opstellen. Staat er in uw tuin of 
omgeving een bijzondere boom? Dan roepen wij u op 
om deze voor de Bomenlijst in te sturen. 
Mail uw voorstel voor 11 september naar: 
bomenlijst@gemeentehw.nl. Vermeld in uw e-mail 
de precieze plaats waar de boom staat (eventueel 
huisnummer, maar in ieder geval straatnaam en dorp) 
en voeg een foto van de boom bij. Wilt u zeker weten 
dat uw boom niet op één van de huidige bomenlijsten 
staat? Kijk dan bij ‘Documenten’ op www.gemeentehw.nl/
direct-regelen/wonen-en-verkeer/boom-kappen. 

Alle nieuwe voorstellen worden 
beoordeeld
Wij beoordelen de bomen zoveel mogelijk vanaf de 
openbare weg. Daarnaast onderzoeken wij of de 
bomen die op één van de oude bomenlijsten staan, 
op deze lijst kunnen blijven staan. Een boom kan 
bijvoorbeeld door een storm omgewaaid zijn. Of een 
boom kan in zo’n slechte staat zijn en een gevaar voor 
de omgeving vormen, dat er een omgevingsvergunning 
voor kap moeten worden aangevraagd. 

I N F O R M A T I E 21 juli
2021

Er staat weer een  
nieuwe vacatures op 
werkenbijdehw.nl!

• Raadsadviseur (32-36 uur)

Hoe komen we tot een definitieve 
Bomenlijst?
Na het beoordelen van alle bomen maken we een 
voorlopige Bomenlijst. De voorlopige Bomenlijst 
wordt vervolgens aangeboden aan het college van 
burgemeester en wethouders. Deze wordt dan tijdelijk 
vastgesteld en gepubliceerd. Bent u eigenaar van 
een boom op de lijst en bent u het er niet mee eens 
dat deze op de lijst staat? Dan kunt u een zienswijze 
indienen. Wij nemen uw reactie dan mee in de verdere 
besluitvorming over de lijst. De raad stelt uiteindelijk 
de definitieve lijst vast. 

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail 
te sturen naar bomenlijst@gemeentehw.nl.

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 tot en met donderdag 12 augustus. 

Dat kan via 
www.gemeentehw.nl/
equete of scan deze 
QR-code.



Vervolg

Laatste gratis 
cadeaubonnen van € 44 
voor woningeigenaren om 
energie te besparen 

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. 

Rijkswaterstaat neemt 
per 26 juli maatregelen op 
Haringvlietbrug 
Om veiligheidsredenen heeft Rijkswaterstaat besloten 
om met ingang van maandag 26 juli maatregelen te 
treffen op de Haringvlietbrug. Deze maatregelen 
hebben verkeershinder tot gevolg en naar verwachting 
ook een grote kans op vertraging.

Op dit moment is er nog overleg met allerlei 
belanghebbenden, waaronder gemeente Hoeksche 
Waard, om de hinder voor het verkeer zo veel mogelijk 
te beperken.

Situatie voor de scheepvaart
Vooralsnog blijft de situatie voor de scheepvaart 

onveranderd en wordt de brug op vrijdag om 12.00 
uur gedraaid om hogere schepen doorgang te 
verlenen. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/
maatregelenharingvlietbrug.

SAVE THE DATE

Duurzaamheidsdag 
Hoeksche Waard 
voor ondernemers 
‘De waarde van minder’
Optimaal benutten van grondstoffen en energie

Vrijdag 8 oktober 2021
Tijdstip: 
Locatie:  
Aanmelden: 

16.00 tot 19.30 uur 
volgt nog
via O-HW.nl

We gaan uit van een fysieke bijeenkomst volgens de dan 
geldende coronamaatregelen. We kijken naar de volgorde 
van aanmelden, als blijkt dat er meer geïnteresseerden 
zijn, dan dat we plaats kunnen bieden.

In samenwerking met:

1 van de meest invloedrijke mensen in Nederland en ver daar buiten op 
het gebied van Duurzaamheid - Thomas Rau - komt naar de Hoeksche 
Waard tijdens de Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard voor ondernemers. 
Mis het niet en meld je snel aan!

Thomas Rau is ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Hij laat zich 
in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op 
dit moment haalbaar is. Zo levert hij een grote bijdrage aan de discussie over het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen en aan de vraag hoe te handelen in 
het licht van de huidige grondstoffenschaarste. 

Rau laat zien dat het energieprobleem in 
wezen oplosbaar is. Het is een kwestie van de 
juiste houding. De in rap tempo toenemende 
schaarste aan grondstoffen is veel nijpender. 
Als ondernemer ziet hij hierin een uitdaging. 
Omdat verspilling van grondstoffen een 
mondiaal fenomeen is, wil hij verder gaan 
dan het werken op gebouwniveau en is zich 
gaan richten op het sluiten van grondstoffen-
kringlopen. In 2011 richtte hij daarvoor Turntoo 
op, waarmee hij werkt aan nieuwe business 
modellen voor de circulaire economie.

Met energie én humor overtuigt Thomas Rau 
zijn publiek van de ingrijpende stappen, die 
nodig zijn, om de omslag van duurzaam naar 
levensvatbaar te maken.

Thomas Rau

Op vrijdag 8 oktober is het zo ver: de jaarlijkse 
Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard voor 
ondernemers. En deze keer met 1 van de meest 
invloedrijke mensen in Nederland en ver daarbuiten 
op het gebied van Duurzaamheid - Thomas Rau - 
als hoofdspreker. Het thema dit jaar is ‘De waarde 
van minder; optimaal benutten van grondstoffen 
en energie’. En dat op het moment dat berichten 
over schaarste van grondstoffen, zoals hout en 
bouwmaterialen, zeer actueel zijn. Hoe zorgen we dat 
we in de nabije toekomst ook nog over grondstoffen 

beschikken om ons werk te doen? Ben je daar benieuwd 
naar, meld je dan meteen aan via www.o-hw.nl.
Aansluitend op hoofdspreker Thomas Rau zijn er 
verschillende kennisworkshops te volgen over 
circulaire economie en energiebewust ondernemen. 
In september wordt het volledige programma bekend 
gemaakt. De Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard voor 
ondernemers vindt plaats op 8 oktober van 16.00 tot 
19.30 uur. Op dit moment gaan we uit van een fysiek 
event op een locatie in de Hoeksche Waard, maar dit 
valt of staat met de dan geldende coronamaatregelen. 

Ondernemers, die deze dag niet willen missen, doen er 
goed aan om zich snel aan te melden via: www.o-hw.nl. 
Kunnen we minder mensen kwijt, dan dat zich hebben 
aangemeld? Dan wordt er gekeken naar de volgorde 
van aanmelden. 

De Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard voor 
ondernemers wordt jaarlijks georganiseerd door 
Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, Energieke 
Regio, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, provincie 
Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard.

Internationaal spreker Thomas Rau hoofdspreker op de Duurzaamheidsdag Hoeksche 
Waard voor ondernemers



Beach Busters delen zakjes 
uit op recreatiegebieden 
in de Hoeksche Waard om 
zwerfafval te voorkomen

Heeft u de Beach Busters al gespot op 1 van de 
recreatiegebieden in de Hoeksche Waard? Dit zijn 
enthousiaste mensen gehuld in een vrolijke outfit 
en een originele gedecoreerde hoed met afval. De 
Beach Busters gaan op een positieve manier met 
de badgasten in gesprek over (zwerf)afval. Ze delen 
papieren afvalzakjes uit (van Nederland Schoon) en 
sporen iedereen aan om hun afval hierin te verzamelen 
en weg te gooien. Zondag 18 juli waren de Beach 
Busters bij de Oude Tol in Oud-Beijerland.   

Het Beach Busters project is in 2015 
bedacht door Recycle Valley
Een organisatie die educatieve programma’s en 
bewustwordingscampagnes organiseert op het 
gebied van (zwerf)afval. De Beach Busters worden 
door gemeentes en recreatieschappen ingezet om 
meer bewustwording te creëren onder bezoekers 
omtrent zwerfafval. Helaas blijkt vaak dat alleen het 
neerzetten van afvalbakken niet genoeg is voor het 
tegenhouden van zwerfafval. Zeker klein zwerfafval 
zoals sigarettenpeuken, maar ook plastic zakjes en 
blikjes blijven regelmatig liggen na een dagje in een 
recreatiegebied. Naast dat dit het bezoek een stuk 
minder mooi en prettig maakt, komt het afval vaak in 
het water terecht en zo uiteindelijk ook in de magen 
van de vissen of andere dieren. 

Het succes van de Beach Busters
Het succes van dit initiatief ligt in de opgewekte en 
positieve toon waarop recreanten worden benaderd. 
Ze krijgen dan ook veel positieve reacties van 
bezoekers zoals: “Wat goed dat jullie dit doen!” of “Ik 
vind een schoon strand zo belangrijk!”. Ook kinderen 
zijn dol op de Beach Busters: het strand schoonprikken 
is een feest met echte afvalgrijpers en een belangrijke 
missie: “We maken het strand schoon voor de vissen 
en vogels!”

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de Beach Busters? Kijk dan 
op de website www.recyclevalley.nl/bb/.

Bekendmakingen

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

V E R V O L G

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

11-07-2021 Het bouwen van een fietsenschuurtje 

- houtopslag - Zilvermeeuw 5 in Oud-

Beijerland. (Z/21/106177)

12-07-2021 Het bouwen van een woning - Paltrokmolen 

39 in Numansdorp. (Z/21/106271)

12-07-2021 Het plaatsen van een voor- en achter 

dakkapel - Elshoffstraat 6 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/106400)

12-07-2021 Het realiseren van een dakopbouw - 

Beatrixstraat 41 in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/106393)

13-07- 2021 Het plegen van groot onderhoud – 

Burgemeester de Jongplein 17 in 

Mijnsheerenland. (Z/21/106511)

13-07- 2021 Het realiseren van 40 appartementen en 

ruimte dorpsvereniging - Buttervliet 1 in 

Numansdorp. (Z/21/106450)

13-07- 2021 Het realiseren van een dakkapel - Kreekkant 

1b in Nieuw-Beijerland. (Z/21/106444)

14-07- 2021 Het aanpassen van de voorgevel - 

Kaapstander 21 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/106752)

14-07- 2021 Het bouwen van een woning - Fortlaan 41 in 

Numansdorp. (Z/21/106685)

14-07- 2021 Het plaatsen van een verhoogde nok op de 

woning - Nassaulaan 37 in Puttershoek. 

(Z/21/106731)

14-07- 2021 Het realiseren van een vast trap - Muzieklaan 

83 in Oud-Beijerland. (Z/21/106696)

14-07- 2021 Het uitbreiden van de woning - Molendijk 8 

in Numansdorp. (Z/21/106725)

14-07- 2021 Het verplaatsen van een draagmuur 

- Langeweg 3 in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/106760)

15-07- 2021 Het bouwen van een schuur - Oud-

Heinenoordseweg 8a in Heinenoord. 

(Z/21/106770)

15-07- 2021 Het plaatsen van 2 portacabins - Hallinxweg 

37 in Numansdorp. (Z/21/106861)

15-07- 2021 Het uitbreiden van het kantoor - Keizersdijk 

28 in Strijen. (Z/21/106856)

16-07- 2021 Het bouwen van een berging - Tweede 

Kruisweg 5 in Puttershoek. (Z/21/106949)

16-07- 2021 Het bouwen van een woning - Sectie S nr. 

806 in Strijen. (Z/21/106939)

16-07- 2021 Nieuwbouw woning - Zinkweg 201 in Oud-

Beijerland. (Z/21/107022)

16-07- 2021 Het bouwen van een woning - 

Bommelskoussedijk 78 in Klaaswaal. 

(Z/21/107015)

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

09-07- 2021 Het verbouwen van het bedrijfspand - Jan 

van der Heijdenstraat 34 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/092203)

10-07- 2021 Het realiseren van een aanbouw 

- Munnikendijk 28 in Westmaas. 

(Z/21/101799)

12-07- 2021 Het plaatsen van een wegschuifbare 

balkonbeglazing - Fonteinkruid 14 in 

‘s-Gravendeel. (Z/21/098181)

12-07- 2021 Het realiseren van een in-/uitrit en het 

plaatsen van een tuinhuis - Jasmijnstraat 10 

in Puttershoek. (Z/21/101900)

12-07- 2021 Het realiseren van een sportschool en het 

aanbrengen van gevelreclame - Narvikstraat 

1 in Puttershoek. (Z/21/099474)

12-07- 2021 Het plaatsen van wegschuifbare 

balkonbeglazing - Perengaard 63 in Nieuw-

Beijerland. (Z/21/095190)

12-07- 2021 Het verrichten van groot onderhoud aan 32 

seniorenwoningen - Wilhelminastraat 46 

t/m 62, Willem de Zwijgerstraat 2  t/m 12, 

Oranjestraat 5 t/m 11a, Emmastraat 1 t/m 

11, Marijkestraat 1 t/m 9 in Heinenoord. 

(Z/21/096926)

12-07- 2021 Het renoveren van 71 woningen 

- Oranjestraat 25 in Heinenoord. 

(Z/21/098718)

12-07- 2021 Het vervangen van een bestaande poort 

- Ranonkelstraat 110 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/104575)

12-07- 2021 Het bouwen van een woning - Torensteelaan 

106 in Numansdorp. (Z/21/100646)

12-07- 2021 Het bouwen van een vrijstaande woning 

met in- en uitrit - Ambachtsheerenlaan 2 en 

2t in Zuid-Beijerland. (Z/21/095001)

13-07- 2021 Het plaatsen van 2 dakkapellen - 

Wilhelminastraat 10 in Heinenoord. 

(Z/21/101058)

13-07- 2021 Het openen van een kringloopwinkel - 

Buitendijk 6a in Heinenoord. (Z/21/095604)

13-07- 2021 Het wijzigen van het gebruik van 

kantoor naar wonen - Maasdijk 22 in 

Mijnsheerenland. (Z/21/102672)

13-07- 2021 Het plaatsen van een nokverhoging - 

Hoflaan 36 in Klaaswaal. (Z/21/092865)

13-07- 2021 Het verlengen van de dakopbouw - 

Stravinskypad 39 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/101922)

13-07- 2021 Het realiseren van een opbouw op de 

garage - Dagpauwoog 34 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/103612)

13-07- 2021 Het bouwen van een woonhuis - 

Paltrokmolen 4 in Numansdorp. 

(Z/21/095880)

14-07- 2021 Het verbouwen van een pand (winkelruimte 

wordt winkel en 2 appartementen) en het 

maken van een dakterras - Oostdijk 23 en 

Bierkade 24a en 24b in Oud-Beijerland. 

(Z/21/098557)

14-07- 2021 Het vergroten van het hoofdgebouw en 

realiseren van een aanbouw - Zinkweg 29 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/097742)

15-07- 2021 Het kappen van 69 bomen - Jan Lievenslaan 

1 in Oud-Beijerland. (Z/21/098618)

Geweigerde omgevingsvergunningen
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

16-07-2021 Het plaatsen van zonnepanelen voor de 

stroomvoorziening van een stuw en duiker - 

Waleweg in Strijen. (Z/21/094651)

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

08-07- 2021 Ontheffing sluitingstijd tot 02.00 uur van 

vrijdag 2 juli t/m zaterdag 28 augustus 

voor Café De Vrije Wereld - Torenstraat 30 

in Numansdorp (hiervan kan pas gebruik 

worden gemaakt als de coronomaatregelen 

dat toestaan).



13-07- 2021 Exploitatievergunning voor Happas Tapas 

Express - Kerkstraat 1 in Strijen.

14-07- 2021 Vergunning voor het verkopen van vuurwerk 

op woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 

31 december voor Handelsonderneming 

Van Dijk B.V. - Bootstraat 15 in Oud-

Beijerland. 

15-07- 2021 Evenementenvergunning voor het 

houden van een Zomermarkt. Op zondag 

18 juli, zondag 22 augustus en zondag 

19 september van 9.00 tot 17.00 uur - 

Boonsweg 28 in Heinenoord. 

15-07- 2021 Vergunning voor het innemen van een 

standplaats voor het plaatsen van een 

medialab Politie Hoeksche Waard op 

woensdag 21 juli  van 10.00 tot 15.00 uur - 

parkeerterrein Spuidijk in Oud-Beijerland.  

Beslistermijn verlengen
Datum 

verlenging

Zakelijke inhoud

15-07- 2021 Het bouwen van een garage - Havenweg 16 

in Klaaswaal. De beslistermijn wordt met 

6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van 

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 29-08-2021. (Z/21/092254)

15-07- 2021 Het plaatsen van een erker - Zwartsluisje 97 

in Zuid-Beijerland. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 

van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 31-08-2021. (Z/21/098937)

Wet op de Kansspelen
Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

12-07-2021 Aanwezigheidsvergunning voor 2 

kansspelautomaten voor een periode van 3 

jaar voor Eterij-Tapperij De Platte Reedijk - 

Reedijk 21 Heinenoord.

14-07-2021 Aanwezigheidsvergunning voor 2 

kansspelautomaten voor een periode van 3 

jaar voor Paco -  ierwiekenplein 40 in Oud-

Beijerland.

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

12-07- 2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Gleede 30 in 

Strijen. (Z/21/106360)

12-07- 2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Oostdijk 187 

in Oud-Beijerland. (Z/21/106331)

13-07- 2021 Het slopen en saneren van asbest 

- Buttervliet 1 in Numansdorp. 

(Z/21/106449)

13-07- 2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Van 

Beethovenstraat 162 in Numansdorp. 

(Z/21/106564)

13-07- 2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Zoomwijcklaan 71 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/106423)

14-07- 2021 Het slopen van een  portacabins - 

Vrouwehuisjesweg 1 in Mijnsheerenland. 

(Z/21/106757)

14-07- 2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - van 

Ostadestraat 2 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/106651)

15-07- 2021 Het slopen van een schuur - Stougjesdijk 

121 in Mijnsheerenland. (Z/21/106853)

15-07- 2021 Het slopen van het waterschapshuisje 

- Schouteneinde 66 in Puttershoek. 

(Z/21/106865)

16-07- 2021 Het verwijderen en afvoeren 

asbesthoudende materialen - 

Leerambachtstraat 36 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/107014)

Gehandicaptenparkeer-
plaatsen op kenteken
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten om gehandicaptenparkeerplaatsen op 
kenteken te realiseren op onderstaande locaties: 
• De parkeerplaats direct naast Lisgors 17 in 

Mijnsheerenland;
• De meest zuid-oostelijke parkeerplaats op het 

parkeerterrein aan de achterzijde van woongebouw 
Tuindorp in Numansdorp;

• De parkeerplaats ter hoogte van de Van Barrylaan 
48 in Numansdorp;

• De tweede parkeerplaats op de parkeerstrook 
ten zuidwesten van de kruising Nassaulaan/Pieter 
Repelaerstraat in Puttershoek. 

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.

Parkeerplaats 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. In eerste instantie wordt slechts 1 
parkeerplaats gerealiseerd ter hoogte van de 
Bolkafstraat 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.

Uitvoeringsbesluit 
gevaarlijke honden 
Hoeksche Waard
De burgemeester heeft op 22 december 2020 het 
Uitvoeringsbesluit artikel 2:59 APV gevaarlijke honden 
Hoeksche Waard vastgesteld. 

Conceptvisie Wonen Welzijn 
Zorg ter inzage
Het college van B&W maakt bekend dat de 
ontwerpvisie Wonen Welzijn Zorg ter inzage wordt 
gelegd.

Inhoud en doel van de visie
De groei van het aantal ouderen, de stijging van 
de zorgvraag, het tekort aan zorgpersoneel en 
de behoefte aan nieuwe woon(zorg)vormen voor 

ouderen en kwetsbare groepen, maken het onderwerp 
zorg, wonen en ouderen actueel én urgent. We 
moeten wonen, welzijn en zorg op een andere manier 
gaan organiseren.

We willen bereiken dat ouderen en kwetsbare groepen 
in Hoeksche Waard volwaardig deel kunnen uitmaken 
van de lokale samenleving, zelfstandig kunnen wonen 
in een voor hen geschikte woning en woonomgeving 
en dat ze kunnen terugvallen op goed georganiseerde 
ondersteuning en zorg. Hierdoor vergroten wij de 
mogelijkheid van inwoners om eigen regie te voeren 
over het leven. De visie op wonen welzijn en zorg is 
bedoeld als kaderstellend document en vormt de 
kapstok voor alle lopende en toekomstige opgaven op 
de terreinen wonen, welzijn en zorg.

Ter inzage
De conceptvisie Wonen Welzijn Zorg ligt met 
ingang van donderdag 22 juli tot en met woensdag 
15 september ter inzage. U kunt de ontwerpvisie 
bekijken op de gemeentelijke website onder www.
gemeentehw.nl/direct-regelen/wonen-en-verkeer/
wonen-welzijn-zorg-visie. Wilt u de stukken in het 
gemeentehuis inzien?  Dat kan in de gemeentehuizen 
in Oud-Beijerland en Maasdam. Vraag ernaar aan de 
balie.

Indienen zienswijzen 
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de conceptvisie ter 
inzage ligt. Het indienen van een zienswijze per e-mail 
is niet mogelijk. 



Nieuws uit de gemeenteraad

Gemeente Hoeksche Waard heeft net als alle 
gemeenten in Nederland een gemeenteraad. 1 
keer in de 4 jaar gaan de inwoners van de Hoeksche 
Waard, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, naar 
de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. 
Maar wat doet een gemeenteraad eigenlijk? De 
komende tijd kom je door de videoserie ‘Raad in beeld’ 
meer te weten over de gemeenteraad Hoeksche 
Waard. In de allereerste video is aan het woord Geertje 
de Schipper, griffier van de gemeenteraad. Ze geeft 
bijvoorbeeld antwoord op de vraag wat deze raad zo 
bijzonder maakt. Benieuwd naar haar antwoord? Bekijk 

de video via www.gemeentehw.nl/gemeenteraad of 
op onze social mediakanalen.

Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpvisie kunt u 
indienen bij:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

onder vermelding van ‘conceptvisie Wonen Welzijn 
Zorg’.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of 
heeft u vragen? Neem dan contact op met Ronald 
Flipsen van team Omgeving via telefoonnummer 14 
0186 (088 – 647 36 47).

Besluit tot niet vaststellen 
bestemmingsplan 
‘Herziening Buitensluis 
– locatie Fortlaan 
Numansdorp’ 
De raad van gemeente Hoeksche Waard heeft 
op dinsdag 15 juni besloten het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Herziening Buitensluis – 
locatie Fortlaan Numansdorp’  (NL.IMRO.0611.
BPNMDFortlaan-ON01) niet vast te stellen. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van 
een appartementencomplex met 23 appartementen, 
waarbij een wijzigingsbevoegdheid was opgenomen 
tot in totaal 40 appartementen, bij de Fortlaan in 
Numansdorp.

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter 
inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van 17 december 
2018 tot en met vrijdag 28 januari 2019 ter inzage. 
Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen 
indienen. Wij ontvingen zienswijzen. De zienswijzen 
gaven aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan 
aan te passen. Door deze aanpassingen is het nodig om 
een nieuw ontwerpbestemmingsplan te gaan maken. 
Om deze reden heeft de gemeenteraad besloten om dit 
ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen en, op een 
later moment, een nieuw ontwerp bestemmingsplan in 
een aparte procedure te behandelen.

Ter inzage
Het besluit ligt met ingang van donderdag 22 juli tot 
en met woensdag 1 september ter inzage. U kunt het 
besluit bekijken op de gemeentelijke website 
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl bij de datum 
van de raadvergadering (15 juni 2021). Wilt u de stukken 
in het gemeentehuis inzien? Maak dan een afspraak met 
Krista Lorsheijd via telefoonnummer 088 – 647 12 78. 

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 22 juli 
tot en met 1 september 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

Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan niet vast te stellen treedt per direct 
in werking.

Vragen?
Neem dan contact op met Krista Lorsheijd via 
telefoonnummer 088 – 647 12 78  of via e-mail 
krista.lorsheijd@gemeentehw.nl. 

Ontwerp omgevingsvergunning 
voor de realisatie van 6 woningen 
binnen het project ‘Boezemhof’ 
in ’s Gravendeel ter inzage

Inhoud en doel van het project
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend 
voor het realiseren van 6 woningen binnen het project 
‘Boezemhof’ in ’s Gravendeel. Dit past niet binnen het 
geldende bestemmingsplan. 

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). 

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
(Wet geluidhinder) 
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting 
op de nieuw te bouwen woningen niet voldoet aan 
de grenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. 
De overschrijding wordt veroorzaakt door 
wegverkeerslawaai van de N217, de Maasdamseweg 
en de Boezembaan. Het college heeft het voornemen 
om hiervoor een hogere waarde geluid (57 dB) vast te 
stellen.  

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning, de ruimtelijke 
onderbouwing, het ontwerpbesluit hogere 
waarden (Wet geluidhinder) en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag 22 juli 
tot en met woensdag 1 september ter inzage. U 
kunt de stukken bekijken via de volgende website: 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.OVboezemhofSGD21-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.
Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp 
omgevingsvergunning Boezemhof ’s-Gravendeel’ 
of ‘zienswijze besluit hogere waarden Boezemhof 
’s-Gravendeel’.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? 
Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Krista 
Lorsheijd via telefoonnummer 088 – 647 12 78 of via 
e-mail krista.lorsheijd@gemeentehw.nl.  

V E R V O L G

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.

•  Buiten kantooruren, bel bij overlast  

of gevaar: 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


