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

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.

Verkeershinder
Haringvlietbrug
vanaf 9 augustus

4 augustus
2021

Het gaat om 6 graven, die als gevolg van eerdere
graafwerkzaamheden, voornamelijk in 1980, voor
een deel beschadigd bleken te zijn. Eén graf was
echter nog bijna volledig intact. Vanwege de grote
wetenschappelijke waarde is de grafkist in zijn geheel
uitgegraven en veiliggesteld. De overige begravingen
zijn in de bodem behouden. De komende tijd wordt
de inhoud van de kist zorgvuldig blootgelegd en
onderzocht.
Met moderne onderzoekstechnieken kan het geslacht en
de leeftijd van het individu worden vastgesteld. En kan
worden bepaald of de overledene ziektes heeft gehad en
wat de laatste maaltijd is geweest. En dat is uniek. Het is
voor het eerst dat een 17e-eeuwse inwoner van OudBeijerland op deze manier kan worden onderzocht.

Vanaf maandag 9 augustus 2021 treft Rijkswaterstaat
verkeersmaatregelen op de Haringvlietbrug (snelweg
A29). Per rijrichting is er 1 rijstrook beschikbaar en
de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 km/h.
De parallelbaan is afgesloten voor auto’s en alleen
bereikbaar voor hulpdiensten, landbouwverkeer en
langzaam verkeer. Het verkeer moet dus rekening
houden met vertragingen. De brug wordt 1 keer per
week, op vrijdag om 12 uur, geopend voor de hoge
scheepvaart. Meer informatie is te vinden op de
website van Rijkswaterstaat:
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/
wegenoverzicht/a29/maatregelen-haringvlietbrug.
Gemeente Hoeksche Waard is samen met vele
andere partijen in de brede regio in overleg met
Rijkswaterstaat om aan te dringen op alternatieve
mogelijkheden die minder en minder langdurige
hinder voor het verkeer opleveren. Bijvoorbeeld
door het openstellen van de 2e rijbaan met
andere manieren om de maximum snelheid te
handhaven. Ook op de gemeentelijke website is
informatie te vinden: https://www.gemeentehw.nl/
snelheidsverlaging-haringvlietbrug-a29/.

Bijzondere archeologische
vondst bij het Oude
Raadhuis
Bij archeologisch onderzoek tijdens het uitgraven
van de bouwput voor de werkzaamheden van de
verbouwing en aanbouw van het Oude Raadhuis in
Oud-Beijerland is een bijzondere vondst gedaan.
Archeologen vonden zes graven uit het einde van de
16e of 17e eeuw. Eén graf bleek bijna volledig intact.

Kerkhof Oud-Beijerland was groter
Op basis van de eerste onderzoeksresultaten kan
worden geconcludeerd dat het kerkhof van OudBeijerland zich in ieder geval in de 17e eeuw verder in
oostwaartse richting uitstrekte dan tot nu toe werd
aangenomen. Waarschijnlijk werd dit deel van het
kerkhof al in de 17e eeuw niet meer gebruikt, toen in
die tijd voor een deel werd bestraat om het weggetje
de Waterstal aan te leggen. Omstreeks 1750 – 1800
werd een huis gebouwd dat ook voor een deel op de
oude begravingen bleek te staan. Van deze bebouwing,
die in 1980 werd afgebroken, zijn eveneens resten
teruggevonden. Daarnaast kon worden vastgesteld
dat in de 17e eeuw de Vliet in dit onderzochte deel
ongeveer 2 meter breder was dan nu.

Denk mee over
hondenvelden!
Op ons eiland wonen veel mensen, maar ook veel
honden. Voor onze trouwe viervoeters is echter niet
altijd ruimte om te spelen of te kunnen rennen. In
sommige van onze dorpen zijn speciale gebieden
aangewezen waar honden los mogen lopen, maar dit
is niet in ieder dorp het geval. Als gemeente willen wij
meer gebieden aanwijzen voor honden om los te kunnen
lopen en te spelen. Dit doen wij graag samen met u.

Draag locaties aan voor hondenvelden
Weet u een plek bij u in de buurt die geschikt zou zijn
voor het realiseren van een hondenveld? Laat het ons
weten via openbareruimte@gemeentehw.nl. Geef
hierbij duidelijk aan om welk veld het gaat. Bijvoorbeeld
door middel van straatnaam en huisnummer van een
nabijgelegen woning of duidelijk aangegeven op een
kaart. Ook suggesties over al bestaande hondenvelden
of losloopgebieden zijn welkom.

Wij horen graag van u
Als u een veld aandraagt dan zal deze beoordeeld
worden op meerdere punten. Onder anderen; de
locatie in de buurt, het soort gras en bodem, de
grootte van het veld. Er komt veel kijken bij het
aanwijzen van deze velden, hierom kunnen wij niet
garanderen dat de door u aangedragen suggesties
ook uitgevoerd worden. Wij proberen zo veel mogelijk
rekening te houden met ieders wensen en belangen,
de openbare ruimte moet nu eenmaal gedeeld
worden. Wij waarderen het als u met ons meedenkt
over mogelijke locaties. Zo kunnen wij samen een plek
vinden voor de viervoeters van de Hoeksche Waard!

maatregelen wil nemen om de rook te verminderen.
Deel daarom juist tips met je houtstokende buren,
vrienden en familie.”

Goede buren stoken beter
Je leest het steeds vaker in het nieuws: de houtkachel
of vuurkorf vervuilt onze lucht toch wel flink. Is dat echt
zo? Hoe erg is dat dan? Kun je er iets mee? En is verkeer
niet de grootste boosdoener van luchtvervuiling?
Kortom: tijd voor duidelijkheid. Wij vroegen het Linda,
luchtexpert bij de Omgevingsdienst.
Is het stoken van hout ongezond? Linda antwoord
meteen. “Ja zeker! Bij stoken komt rook vrij. En rook
is altijd ongezond. Ongeveer 23% van het fijnstof
wordt door houtrook veroorzaakt. Dat is meer fijnstof
dan verkeer uitstoot. Ook veroorzaakt het ongeveer
9% van gezondheidsklachten. Dat is best een flink
aandeel. Daarom maakt het echt uit als mensen ermee
aan de slag gaan.”

Ook de overheid werkt aan schonere lucht
Het verkeer en de industrie zorgen ook voor
luchtvervuiling. De overheid werkt daarom volop aan
schonere lucht. “Het Rijk is bijvoorbeeld in gesprek
met de kachelbranche over onder andere strengere
eisen voor nieuwe kachels. En we kijken bijvoorbeeld
samen met gemeenten hoe we vergunningen
voor bedrijven kunnen aanscherpen. Dat betekent
strengere eisen aan bedrijven. Denk aan het toepassen
van nieuwere technieken om uitstoot te verminderen.
Iedereen kan wat doen aan schonere lucht. Of je nu
inwoner, overheid of ondernemer bent.” Kijk voor
meer informatie en tips over wat u kunt doen voor een
schonere lucht op www.ozhz.nl/schonelucht.

Kies vaker een alternatief
Het is dus belangrijk om ermee aan de slag te gaan.
Hoe dan? “Er zijn best wat andere opties in plaats van
een houtkachel of vuurkorf. Denk aan een elektrische
gashaard of een elektrische BBQ. Of wat dacht je van
een kaasfondue voor de koude avonden? Stook je toch
met hout? Stook dan minder en sla af en toe een dagje
over. En gebruik dan bijvoorbeeld onbewerkt hout. Al
dat soort dingen dragen bij aan een schonere lucht.”

Zorg ik zelf voor overlast?
Veel mensen stoken al jaren verkeerd zonder het te
weten. Of ze hebben niet door dat anderen er last van
hebben. “Het is vaak wel lastig om aan te geven dat je
last hebt van houtstokende buren. Maar uit onderzoek
blijkt dat 3 van de 4 houtkacheleigenaren kleine

Vervolg

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

Bent u daar benieuwd naar, meld u 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.

SAVE THE DATE
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 grondstoffenkringlopen. 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

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.

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:

V E R V O L G
Opfriscursus Autorijden
voor Senioren

Conceptvisie Wonen Welzijn
Zorg ter inzage

Op woensdag 18 augustus organiseert Veilig Verkeer
Nederland samen met de Regionale Projectgroep
Verkeersveiligheid (RPV) een Opfriscursus
Rijvaardigheid voor senioren.

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

Wanneer
Woensdag 18 augustus 2021
Waar	Dorpshuis Streona, Stockholmplein
6, 3291 TP Strijen
Duur van
Ochtendsessie 08.30 tot 12.00 uur
de cursus
Middagsessie 13.00 tot 16.30 uur

Wat houdt de cursus in?
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de
verkeerstheorie. Nieuwe verkeersregels en actuele
verkeersonderwerpen zoals ‘het nieuwe rijden’ krijgen
volop de aandacht. Bovendien wordt een ogen- en
reactietest afgenomen door ervaren specialisten op
hun eigen vakgebied. Met een speciaal opgeleide
ritbegeleider maakt u in uw eigen auto of brommobiel
een rijvaardigheidsrit van ongeveer 35 minuten.
Na afloop van de rit krijgt u een ritverslag met
persoonlijke adviezen waarmee u de (vaak ongemerkt)
ingeslopen fouten in uw rijgedrag en uw routine kunt
verbeteren.

Voor wie is deze cursus bestemd

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

Aanmelden bij de heer H. Mölman van Veilig Verkeer
Nederland via mailadres h.molman@xs4all.nl of via
telefoonnummer 078 – 674 32 85. Bij geen gehoor
kunt u een boodschap achterlaten. Na aanmelding
ontvangt u een bevestigingsbrief.

Kosten
De eigen bijdrage is € 15,00 die u betaalt bij aanvang
van de cursus. Gezien de verwachtte belangstelling
voor deze cursus is het van belang dat u zich tijdig
opgeeft. Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 13 augustus
2021.

• (voormalig) Technische school aan de
Koninginneweg 126 in Oud-Beijerland
• De Steene Hut aan de Schuringsehaven WZ
(ongenummerd) in Numansdorp
• Hoeve Doelwyck aan de Zuidzijdsedijk 31 in
Nieuw-Beijerland
• Dorpsstraat 181 en 185 in Zuid-Beijerland
• Wilhelminastraat 25 in Mijnsheerenland
• Kerkstraat 1 in Mijnsheerenland

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).

Gemeente Hoeksche Waard 2020 - 2030
VERGRIJZING
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BEVOLKINGSOPBOUW 2020

AANDEEL 65-PLUSSERS
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2030

23% 27%
VAN DE INWONERS

VAN DE INWONERS

AANDEEL 75-PLUSSERS

1: Bron CBS, 2021

AANPASBAARHEID BESTAANDE WONINGVOORRAAD
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2030

9%

14%

VAN DE INWONERS

VAN DE INWONERS

2

LANGER ZELFSTANDIG THUIS

Denkt u graag mee
met de gemeente?
2: Bron Woningmarktanalyse 2019, Gemeente Hoeksche Waard en HW Wonen

EXTRAMURALISERING

3

GROEI AANTAL ZELFSTANDIG WONENDE PERSONEN
(VANAF 18 JAAR) MET EEN HULPVRAAG

3: Bron Woonzorgwijzer, bewerking RIGO

De gemeente heeft het voornemen om de
onderstaande panden aan te wijzen als gemeentelijk
monument. Belanghebbenden kunnen een zienswijze
indienen over dit voornemen tot 8 september 2021.
Hierna zal een definitief besluit genomen worden.
Heeft u vragen over dit voornemen en het proces?
Neem dan contact op met team Omgeving via
telefoonnummer 14 0186.

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.

DE WOON, ZORG &
WELZIJN OPGAVEN

Met deze activiteit ondersteunen de initiatiefnemers
de regionale campagne van het Regionaal
Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV-ZH)
om samen een Punt van Nul verkeersslachtoffers te
maken.

Voornemen aanwijzen
gemeentelijke monumenten

Indienen zienswijzen

De conceptvisie Wonen Welzijn Zorg ligt met ingang van
donderdag 22 juli tot en met woensdag 15 september

Iedere belangstellende, ouder dan 65 jaar, die in het
bezit is van een geldig rijbewijs, auto of brommobiel
en woonachtig is in gemeente Hoeksche Waard.

Inschrijven

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.

AFNAME MANTELZORGERS

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.

4

2020

2040

14 mantelzorgers
op 1 hulpbehoevende

6 mantelzorgers
op 1 hulpbehoevende

COROP-REGIO GROOT RIJNMOND

COROP-REGIO GROOT RIJNMOND

Wat zijn dan uw wensen?

4: Bron PBL, Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiële helpers van ouderen tussen 1975-2040 (2018).

GESPANNEN ARBEIDSMARKT ZORGPERSONEEL

ARTSEN

1,93*

9,12*

KRAPPE ARBEIDSMARKT

ZEER KRAPPE ARBEIDSMARKT

VERZORGENDEN

GESPECIALISEERD
VERPLEEGKUNDINGEN

1,40*

GEMIDDELDE ARBEIDSMARKT

5

VERPLEEGKUNDINGEN
MBO

9,55*

ZEER KRAPPE ARBEIDSMARKT

*Het spanningscijfer komt tot stand door het geschatte aantal openstaande vacatures te delen door
het aantal personen dat korter dan 6 maanden een WW-uitkering ontvangt.
5: Bron UWV Spanningsindicator, 4e kwartaal 2020. Cijfers representeren de arbeidsmarktregio Rijnmond)

DECENTRALISTATIE ZORG 6

6: Bron Gemeente Hoeksche Waard.

UITGAVEN WMO VOORZIENINGEN

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. Scan
de QR-code.

Uitnodiging derde
online bijeenkomst
De Transitievisie Warmte: gezamenlijk
werken we stap voor stap toe naar een
aardgasvrije omgeving in
de Hoeksche Waard
maandag
Derde online bijeenkomst maandagavond 6 september
Op maandagavond 6 september organiseren we een derde inwonersbijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur over de Transitievisie Warmte in
de Hoeksche Waard. Deze avond kijken wij met elkaar nog eens kort
naar de resultaten van de Transitievisie Warmte tot nu toe. We geven
voorbeelden van besparingsmogelijkheden en aardgasalternatieven
voor verschillende woningtypen in de Hoeksche Waard. Ook bespreken
we hoe u zich nu al kunt voorbereiden om te komen tot een aardgasvrij
gebouw en waar u terecht kunt met uw vragen. De Transitievisie Warmte
ligt ter inzage van 27 augustus tot 11 september. Tijdens de bijeenkomst
kunt u hier vragen over stellen.

6 september
19.30 - 21.00 uur
deelname is online
na aanmelding

U bent van harte uitgenodigd
Wilt u vóór vrijdag 3 september via www.gemeentehw.nl/transitievisiewarmte
laten weten of u aanwezig bent?
De Transitievisie Warmte
Wij zijn trots op onze groene en open Hoeksche Waard. Waar het fijn wonen,
werken en recreëren is. En daar moeten we zuinig op zijn. Daarom volgen wij het
landelijke Klimaatakkoord en gaan we voor een klimaatneutrale Hoeksche Waard
in 2050. Dit betekent dat alles wat we hier doen geen negatief effect meer heeft
op het klimaat. Om dit te bereiken werken we vanuit het programmaplan
Duurzaamheid aan verschillende trajecten zoals ook de Transitievisie Warmte.
We werken gezamenlijk stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving
In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk
in 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Hiervoor onderzoeken we eerst per
wijk of dorp wat de mogelijkheden zijn als duurzaam alternatief voor aardgas.
En in welke wijken we voor 2030 het beste kunnen starten met een wijkaanpak.
De uitkomst hiervan komt in de ‘Transitievisie Warmte’. Vervolgens wordt
gezamenlijk per wijk en dorp een concrete uitwerking gemaakt in een
‘Wijk- /Dorpuitvoeringsplan’. Zo werken we gezamenlijk stap voor stap toe naar
een aardgasvrije omgeving.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke werkdag bereiken
tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 - 647 36 47 of
e-mailadres duurzaamheid@gemeentehw.nl. Wij helpen u graag!
Kijk ook op www.gemeentehw.nl/transitievisiewarmte. Daar vindt
u meer informatie over de energietransitie, een link naar de online
bijeenkomst van 13 januari en 5 juli, 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.
Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.
Met vriendelijke groet,
Huibert Steen
wethouder Duurzaamheid

Meer informatie en aanmelden,
scan de QR code

V E R V O L G

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

26-07-2021

Het plaatsen van balkonbeglazing Fonteinkruid 10 in ‘s-Gravendeel.

26-07-2021

27-07-2021

Het bouwen van een woning - Oudendijk 54

27-07-2021
27-07-2021
27-07-2021

Het verbreden van de toerit - Hallinxweg 20

28-07-2021
28-07-2021
28-07-2021
29-07-2021

Het wijzigen van een bedrijfswoning naar

29-07-2021

Essenweg in Strijen Kadastrale sectie
V, Kadastraal perceelnummer 1109.
28-07-2021

28-07-2021

30-07 -2021

30-07-2021

(Z/21/099878)
29-07-2021

in Heinenoord perceel kadastraal sectie
G nr 1977. De beslistermijn wordt met 6
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van
de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor 16-09-2021. (Z/21/101689)

Het bouwen van een garage - Havenweg 16
Het plaatsen van een erker - Zwartsluisje 97
Het realiseren van een dakopbouw aan de

Het tijdelijk (10 jaar) plaatsen van

1686) in Numansdorp. (Z/21/100234)
30-07-2021

Het wijzigen van de bestemming - Burg
de Zeeuwstraat 11 in Numansdorp.
(Z/21/104956)

30-07-2021

Het plaatsen van een tijdelijke woonunit (2
jaar) - Damakkers 3T in Nieuw-Beijerland.
(Z/21/101859)

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Het plaatsen van een overkapping -

27-07-2021

Structurele ontheffing sluitingsuur voor de

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

Strijenseweg 120 in ‘s-Gravendeel.

nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht

(Z/21/108532)

van zaterdag op zondag tot uiterlijk 03.00

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

uur voor Eterij-Tapperij De Platte Reedijk,

25-07-2021

Het verwijderen en afvoeren van

Het realiseren van een aanbouw - Klinket 2
Het wijzigen van het gebruik -

28-07-2021

Het aanleggen van ms kabels - Reedijk 3 in

Reedijk 21 in Heinenoord.

asbesthoudende materialen - Oud

Vuurwerkverkoopvergunning voor Knip &

Bonaventurasedijk 108 in Strijen.

Knal op 29, 30 en 31 december 2021 aan de

(Z/21/107970)

Astonmartinlaan 24 in Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen
Datum

Vrouwehuisjesweg 1 A in Mijnsheerenland.

verlenging

(Z/21/108695)

26-07-2021

Zakelijke inhoud

- Paltrokmolen 41 in Numansdorp. De

Sectie C nr.2081 in Piershil. (Z/21/108725)

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd

Het realiseren van zorgappartementen

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

- Ooststraat 34 in Oud-Beijerland.

nieuwe beslisdatum wordt daardoor 05-10-

(Z/21/108817)

2021. (Z/21/104112)
26-07-2021

(Z/21/108172)
26-07-2021

Het bouwen van een agrarische loods

- Hallinxweg 18 in Numansdorp.

- Kreupeleweg 47 in Klaaswaal. De

(Z/21/108828)

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd

3, Wilhelminastraat,Oranjestraat (32
seniorenwoningen) in Heinenoord.
(Z/21/108131)
26-07-2021

Zakelijke inhoud

26-07-2021

Afsluiten parkeergarage
appartementencomplex - Muzieklaan 20 in
Oud-Beijerland. (Z/21/099072)

2021. (Z/21/099818)
27-07-2021

Het realiseren van een openslaande deur
(balkon) - Huizingastraat 32 in
Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2

Het bouwen van een woning - Paltrokmolen

van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt

51 in Numansdorp. (Z/21/100534)

daardoor 17-08-2021. (Z/21/101529)

Het verwijderen van dakpannen en
muren - Hallinxweg 18 in Numansdorp.
(Z/21/108133)

27-07-2021

Achterstraat 15 in Nieuw-Beijerland.
(Z/21/108222)

27-07-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Achterstraat
15 in Nieuw-Beijerland. (Z/21/108213)

nieuwe beslisdatum wordt daardoor 29-09-

Verleende omgevingsvergunningen

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Emmastraat

Het bouwen van een vrijstaande woning

Het realiseren van een fiets-voetbrug -

Besluit d.d.

Het slopen van de bestaande woning
en schuren - Oudendijk 54 in Strijen.

Het brandveilig gebruiken van het pand -

Het verbouwen van de woonboerderij

26-07-2021

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

26-07-2021

Het bouwen van een bedrijfspand - Reedijk

Het wijzigen van een kozijn - Kaapstander 21

(Z/21/108527)

Heinenoord. (Z/21/108668)

29-07-2021

beslisdatum wordt daardoor 17-09-2021.

Het plaatsen van een muur - Spuidijk 13 en

en Ambachtsheerenlaan (Sectie D 123, 787,

(Z/21/108518)

29-07-2021

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

Het plaatsen van een dakkapel - Molenweg

- Molenpolder nabij Veerweg, Havenkade

Hortensiastraat 44 in Oud-Beijerland.
29-07-2021

wordt met 6 weken verlengd volgens

Het realiseren van een verdiepte

hekwerken en vee-kerende afrasteringen

in Oud-Beijerland. (Z/21/108454)
28-07-2021

Boompjesstraat in Strijen. De beslistermijn

5 in ‘s-Gravendeel. (Z/21/097982)
29-07-2021

‘s-Gravendeel. (Z/21/108356)
Het bouwen van een woning - Land van

Het bouwen van een woning - Paltrokmolen

achterzijde van de woning - Heeremanstraat

een particuliere woning - Mijlweg 11 A in
28-07-2021

kap woningen plan “damweide” -

in Zuid-Beijerland. (Z/21/098937)

met veranda - Achterdoel 5 in
27-07-2021

Het bouwen van 2 twee-onder-een

17 in Numansdorp. (Z/21/107472)

in Klaaswaal. (Z/21/092254)

(Z/21/108343)

Nieuw-Beijerland. (Z/21/108263)

Het plaatsen van beschoeiing - Wintertaling

in Oud-Beijerland. (Z/21/106752)

Het plaatsen van een entresolvloer -

Het realiseren van een tuinschuur

2021. (Z/21/101271)
27-07-2021

15 in Nieuw-Beijerland. (Z/21/105059)

Edisonstraat 10 in Oud-Beijerland.
27-07-2021

nieuwe beslisdatum wordt daardoor 15-09-

4 in Mijnsheerenland. (Z/21/102992)

Oud-Beijerland. (Z/21/108361)
27-07-2021

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

houtopslag - Zilvermeeuw 5 in

(Z/21/102311)

Het bouwen van een nieuwe bedrijfshal Alexander Flemingstraat 9 in

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd

Het bouwen van een fietsenschuurtje -

Ranonkelstraat 12 in Oud-Beijerland.

in Numansdorp. (Z/21/108016)
27-07-2021

Zuidoordseweg 6 in Goudswaard. De

fietsenstalling in de voortuin -

28-07-2021

Het uitbreiden van een kantoor -

Spuifront in Oud-Beijerland. (Z/21/091995)

2 in Numansdorp. (Z/21/100686)

in Strijen. (Z/21/108173)
26-07-2021

27-07-2021

appartementen en een horecaruimte -

Oud-Beijerland. (Z/21/106177)

(Z/21/108158)
26-07-2021

Het bouwen van 22 woningen, 50

29-07-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Burg.
Diepenhorstsingel 7 in Oud-Beijerland.
(Z/21/108584)

29-07-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen uit de
ketelruimte - Kerkstraat 57 in
Oud-Beijerland. (Z/21/108675)

30-07-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Bedrijfsstraat
7 A in Zuid-Beijerland. (Z/21/108783)

30-07-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Gravin
Sabinastraat 38 in Zuid-Beijerland.
(Z/21/108793)

Parkeernormering
gemeente Hoeksche Waard
Het college heeft op 6 juli 2021 het volgende besluit
vastgesteld
• Parkeernormering gemeente Hoeksche Waard;
Bovengenoemd besluit is te raadplegen via de
website www.gemeentehw.nl.
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Vastgesteld
bestemmingsplan
‘Lievenshof Oud-Beijerland’
en omgevingsvergunning
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 13
juli het bestemmingsplan ‘Lievenshof Oud-Beijerland
ongewijzigd vast.
Daarnaast verleende het college van B&W van
gemeente Hoeksche Waard een omgevingsvergunning
voor de bouw van 54 woningen voor dit plan. Op het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is de
coördinatieregeling van toepassing (artikel 3.30 Wet
ruimtelijke ordening).

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
en ontwerp omgevingsvergunning
Op de locatie is nu nog een school en een voormalig
autobedrijf gevestigd. De voormalige gemeente
Oud-Beijerland plande nieuwe woningen aan de
Rembrandstraat en Jan Lievenslaan. Het huidige plan
omvat 54 eengezinswoningen. De coördinatieregeling
maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor
deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden.
De coördinatieregeling maakt het mogelijk om
de benodigde besluiten voor een ontwikkeling
gezamenlijk voor te bereiden.

Vastgestelde hogere waarde geluid (Wet
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek bleek dat de geluidsbelasting
niet voldoet aan de grenswaarde van 48 dB uit de Wet
geluidhinder. De overschrijding wordt veroorzaakt
door het wegverkeerslawaai afkomstig van de
Langeweg en de Rembrandstraat. Het college besloot
op om hiervoor een hogere waarde geluid van 61 dB
vast te stellen voor 29 woningen in het plangebied.
Het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerp
besluit hogere waarde geluid en de ontwerp
omgevingsvergunning lagen ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp
besluit hogere waarde geluid en de ontwerp
omgevingsvergunning lagen van zaterdag 26
september 2020 tot en met vrijdag 6 november
2020 ter inzage. Tijdens deze periode kon een ieder
zienswijzen indienen. Wij ontvingen zienswijzen.
De zienswijzen gaven geen gaf aanleiding om het
bestemmingsplan, het besluit hogere waarde geluid
en de omgevingsvergunning aan te passen.

Ter inzage

Postadres
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
14 0186 | 088 - 647 36 47
info@gemeentehw.nl
www.gemeentehw.nl
06 - 10 63 54 21

Om te voorkomen dat het bestemmingsplan,
het besluit hogere waarden geluid en de
omgevingsvergunning in werking treden, kunt u een
voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan
‘Lievenshof Oud-Beijerland’, het besluit hogere waarde
geluid (Wet geluidhinder), de omgevingsvergunning
en alle bijlagen liggen met ingang van donderdag 5
augustus 2021 tot en met woensdag 15 september
2021ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMROcode: NL.IMRO.1963.BPLievenshof-VG01).

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.

Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak
dan een afspraak met Sabine Voskamp, bereikbaar via
telefoonnummer 088 – 647 14 75.

Neem dan contact op met Sabine Voskamp, bereikbaar
via telefoonnummer 088 – 647 14 75 of via e-mail
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen, het collegebesluit
tot het vaststellen van hogere waarde geluid (Wet
geluidhinder), en het collegebesluit tot het verlenen
van de omgevingsvergunning staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State.
Belanghebbenden kunnen met ingang van 5 augustus
2021 tot en met 15 september 2021 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

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet
van toepassing
Dit betekent dat de indiener de beroepsgronden direct
in het beroepschrift moet opnemen. Het beroepschrift
wordt niet-ontvankelijk verklaard wanneer binnen
de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De
beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn
van zes weken niet meer aangevuld worden.

Contactgegevens en openingstijden
Bezoekadressen
Kijk op www.gemeentehw.nl

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking
treden van het bestemmingsplan via een voorlopige
voorziening. Het bestemmingsplan, het besluit hogere
waarden geluid en de omgevingsvergunning treden in
werking een dag nadat de beroepstermijn is verstreken.

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

Vragen?

Aanwijzingsbesluit
toezichthouders
De burgemeester en het college van B&W van de
gemeente Hoeksche Waard, elk voor zover zijn
bevoegdheid daartoe strekt, overwegende dat
het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van
toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2 van de
Algemene Plaatselijke Verordening in samenhang met
de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften en deze
ook te belasten met de opsporing van strafbare feiten;

Gelet op
1. a
 rtikel 142 lid 1 onder c en lid 2 van het Wetboek
van Strafvordering;
2. d
 e artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene
wet bestuursrecht
3. d
 e beleidsregels Buitengewoon
Opsporingsambtenaar vastgesteld door de Minister
van Veiligheid en Justitie en
4. h
 et in de gemeente vigerende handhavingsbeleid
dat is gebaseerd op bovengenoemde wetten

Besluit
De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa) en/of
toezichthouders/handhavers die:
1. in dienst zijn als Buitengewoon
Opsporingsambtenaar bij één van de aan de
samenwerkingsovereenkomst deelnemende
gemeenten en werkzaam zijn voor het ROBT,en;
2. belast zijn met de toezicht op de naleving, opsporing
en/of handhaving binnen het grondgebied van één
van de deelnemende gemeenten, en;
3. v anuit hun akte van opsporingsbevoegdheid en
de bijbehorende akte van beëdiging bevoegd zijn
om strafrechtelijk te handhaven op de genoemde
verordeningen;
als toezichthouder worden aangewezen binnen de
gemeente Hoeksche Waard.
Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie.

