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

maken. De voorzieningen direct voor en na de brug
(het strandje bij Numansdorp en de Banaan) blijven
bereikbaar voor bestemmingsverkeer. De brug wordt
net als op dit moment 1 keer per week, op vrijdag om
12 uur, geopend voor de hoge scheepvaart.
We zijn blij dat alle inspanningen om Rijkswaterstaat
te overtuigen van het feit dat de gedeeltelijke
afsluiting van de Haringvlietbrug onverantwoord is,
zijn gehoord. Samen met vele andere overheids- en
maatschappelijke partijen in de brede regio heeft
gemeente Hoeksche Waard zich hier hard voor
gemaakt.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van
Rijkswaterstaat:
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/
wegenoverzicht/a29/maatregelen-haringvlietbrug.

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.

Verkeershinder
Haringvlietbrug vanaf
23 augustus
Vorige week heeft de minister van Infrastructuur
en Waterstaat besloten de maatregelen aan de
Haringvlietbrug uit te stellen tot 23 augustus.
Daarna worden er maatregelen getroffen om de
maximumsnelheid terug te brengen naar maximaal 50
km/uur, maar blijven er wel twee (versmalde) rijbanen
per rijrichting beschikbaar voor het verkeer. Ook wordt
de parallelweg afgesloten voor doorgaand verkeer
en mogen hiervan alleen langzaam verkeer (fiets
en landbouwvoertuigen) en hulpdiensten gebruik

11 augustus
2021

Planning
• Donderdag 12 augustus van 23.59 uur tot vrijdag 13
augustus 05.00 uur is de tunnelbuis richting Bergen
op Zoom afgesloten.
• Vrijdag 13 augustus van 23.59 uur tot zaterdag
14 augustus 08.00 uur is de tunnelbuis richting
Rotterdam afgesloten.
De tunnel is toegankelijk voor nood- en hulpdiensten
en het openbaar vervoer kan de werkzaamheden
passeren.

Omleiding wegverkeer
Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A15,
A16/A17. Verkeer van en naar de Hoeksche Waard
wordt omgeleid over de N217. Gele borden ter plaatse
geven de omleidingsroutes aan.

Extra reistijd en tol
Tijdens de afsluiting van een tunnelbuis bedraagt de
extra reistijd tussen de 10 en de 30 minuten. Zolang
de Heinenoordtunnel afgesloten is, geldt voor het
verkeer in de afgesloten rijrichting dat de Kiltunnel in
die rijrichting tolvrij is.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van
Rijkswaterstaat of de website vanAnaarBeter.nl, of bel
0800 – 8002 (gratis).

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

31-07-2021

Het plaatsen van een dakopbouw - Kloosring
23 in Oud-Beijerland. (Z/21/108857)

31-07-2021

Het plaatsen van een stacaravan voor
tijdelijke bewoning - Hoekseweg 14 in
Strijen. (Z/21/108859)

Nachtafsluitingen
Heinenoordtunnel

31-07-2021

De Heinenoordtunnel is in verband met regulier
onderhoud 2 nachten dicht. De tunnelbuizen
worden om en om afgesloten voor het uitvoeren
van de werkzaamheden. Gecombineerd met deze
werkzaamheden worden ook onderzoeken uitgevoerd
voor de renovatie van de tunnel in 2023 en 2024. Houd
rekening met omleidingsroutes en extra reistijd. Het
langzaam verkeer ((brom)fietsers, voetgangers en
landbouwverkeer) ondervindt geen hinder van deze
werkzaamheden.

02-08-2021

Het realiseren van een overkapping
- Westdijk 35 in Mijnsheerenland.
(Z/21/108879)
Het plaatsen van een beschoeiing
- Wintertaling 23 in Numansdorp.
(Z/21/108941)

03-08-2021

Het bouwen van een glasvezelcentrale W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland.
(Z/21/109273)

03-08-2021

03-08-2021

Het plaatsen van een transparante
en wegschuifbare balkon beglazing

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

- Fonteinkruid 8 in ‘s-Gravendeel.

03-08-2021

Vergunning voor brandveilig gebruik van

(Z/21/109148)

het gebouw - Gatsedijk 45 in Maasdam

Het realiseren van een bedrijfsgebouw met

(Ontwerpbesluit). (Z/21/109118)

kantoor en bijgebouwen, het aanleggen
van 2 in- en uitritten en het plaatsen van
een erfafscheiding - Frees sectie H 1224 in
03-08-2021

04-08-2021

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Vergunning voor brandveilig gebruik van

03-08-2021

Evenementenvergunning voor het houden

het gebouw - Gatsedijk 45 in Maasdam.

van de Nemesys Tunnelloop 2021. Op 21

(Z/21/109118)

augustus 2021 van 12.00 uur tot 16.00 uur

Het plaatsen van een dakkapel aan de

aan de Langeweg 14 in Oud-Beijerland.

Maasdam. (Z/21/109489)
Aanpassing perceel Blaaksedijk 238 in
Mijnsheerenland. (Z/21/109606)
05-08-2021

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen

Heinenoord. (Z/21/109226)

voorzijde van de woning - Hoeksedijk 57 in
05-08-2021

Verleende vergunning brandveilig gebruik

Gebruikersvergunning - Graaf van

Verleende Alcoholwet vergunningen/
ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

02-08-2021

Vergunning Alcoholwet voor Cosy Corner,
Veilingpassage 11 in Oud-Beijerland.

Egmondstraat 46 in Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen

(Z/21/109584)
05-08-2021
06-08-2021
06-08-2021
06-08-2021

Vervangende bouw - Strijenseweg 124 A in

Datum

‘s-Gravendeel. (Z/21/109577)

verlenging

Mantelzorgwoning - Laan van Heemstede

03-08-2021

Zakelijke inhoud
Het tijdelijk wijzigen van het gebruik voor

46 in Puttershoek. (Z/21/109710)

het exploiteren van een pop-up horeca

Nieuwbouw bedrijfshal - Reedijk 9 A in

terras - Ritselaarsdijk 11a in Westmaas. De

Heinenoord. (Z/21/109693)

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd

Het plaatsen van een dakkapel - Hofstede

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

54 in Puttershoek. (Z/21/109695)

nieuwe beslisdatum wordt daardoor 29-092021. (Z/21/103634)

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

02-08-2021

Het plaatsen van een mussenhotel - Sectie D
nr. 579 in Westmaas. (Z/21/104755)

02-08-2021

Het bouwen van 8 woningen bij de
watertoren - Waterlelie 18-24 (even) en
Waterlelie 15-21 (oneven) in ‘s-Gravendeel.
(Z/21/093262)

03-08-2021

Het verplaatsen van een draagmuur
- Langeweg 3 in Nieuw-Beijerland.
(Z/21/106760)

04-08-2021

Het plaatsen van 3 dakkapellen op
de voorkant van de woning Oud-Beijerlandsedijk 28 in Oud-Beijerland.
(Z/21/102453)

04-08-2021

Het vervangen van de kozijnen en
voordeur - Strijensedijk 18 in Mookhoek.
(Z/21/101970)

04-08-2021

Het bouwen van een 2-onder-1-kapwoning
- Burgemeester Kolbacherf 14 en15 in
Goudswaard. (Z/21/099292)

04-08-2021

Het verhogen van de kap - Karel
Doormanstraat 80 in Oud-Beijerland.
(Z/21/101990)

05-08-2021

Het plaatsen van een opbouw - Piet
Heinstraat 16 in Oud-Beijerland.

05-08-2021

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

(Z/21/099559)

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

Het splitsen van de winkelruimte in kantoor

04-08-2021

Het verwijderen en afvoeren van

en woonhuis, het wijzigen van de voorgevel

asbesthoudende materialen - Witsenstraat

- Julianastraat 45 en 47 in Oud-Beijerland.

56 in Oud-Beijerland. (Z/21/109424)
06-08-2021

(Z/21/093497)
05-08-2021

Besluiten

(Z/21/109665)

Het verwijderen van een muur t.b.v.
keuken - Mariniersweg 2 in Oud-Beijerland.

06-08-2021

Sloopmelding - Laning 1 in Puttershoek.
(Z/21/109715)

(Z/21/105461)
05-08-2021

Burg. Hammerbaan 3 in Oud-Beijerland.

Het realiseren van een vast trap - Muzieklaan

06-08-2021

Sloopmelding - Wilhelminastraat 34 in
Puttershoek. (Z/21/109703)

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

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

Klacht of melding over uw omgeving?
Zo geeft u het door
• Download de FIXI-app in de Google
Play Store of de App store.
• Meld het via www.gemeentehw.nl.
• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.
• 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

Kennisgeving
ontwerpbesluit Gatsedijk 45
in Maasdam
Gemeente Hoeksche Waard heeft het ontwerpbesluit
genomen op de aanvraag met zaaknummer
Z/21/109118 voor een omgevingsvergunning op
locatie Gatsedijk 45 in Maasdam. In het ontwerpbesluit
wordt de vergunning verleend. Het besluit betreft:
• Brandveilig gebruik (vergunning)

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn
op verzoek in te zien. U kunt hiervoor een email
sturen aan: dick.vanleenen@gemeentehw.nl. De
inzageperiode is 6 weken en start op maandag 9
augustus 2021.

Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u mondeling of
schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit
naar voren brengen. Vermeld daarbij het hierboven
genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten
aan het college van B&W van de gemeente Hoeksche
Waard, postbus 2003, 3260 EA in Oud-Beijerland.
Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente
een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het
definitieve besluit zullen wij u nader informeren over
de vervolgprocedure. Voor meer informatie neemt
u contact op via email info@gemeentehw.nl of via
telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47.

Aanwijzing toezichthouders
Openbare Ruimte
Namens de burgemeester en het college van B&W
van de gemeente Hoeksche Waard, elk voor zover
zijn bevoegdheid daartoe strekt, heeft de heer B.M.
Leenaerts, teammanager Handhaving Openbare
Ruimte, in mandaat, mevrouw G.P.S.M. van Bruggen,
de heer F. El-Haouli, mevrouw S. Kerkstra, de heer
B. van der Kraats, de heer P.J.G. van Popering en
mevrouw M. Riedstra- van der Molen, met ingang
van 29 juli 2021 aangewezen als toezichthouder
als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht en artikel 6:2 van de Algemene
Plaatselijke Verordening. Zij zijn belast met het
toezicht op de naleving van:
• de Wet op de kansspelen;
• de Wet basisregistratie personen;
• de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche
Waard;
• de Afvalstoffenverordening;
• de Alcoholwet;
• de Drank- en Horecaverordening;
• de Winkeltijdenverordening.
Door deze personen aan te wijzen als Buitengewoon
Opsporingsambtenaar (BOA) Openbare Ruimte en
te belasten met de opsporing van de strafbare feiten
als genoemd in de artikelen en wetten van Domein
I en de Algemene Plaatselijke Verordening. Het
aanwijzingsbesluit treedt in werking op 29 juli 2021.

