
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.

Aangepaste openingstijden 
en bereikbaarheid op 
donderdag 9 september
In verband met een online bijeenkomst voor het 
personeel, zijn wij op donderdag 9 september tot 
15.00 uur bereikbaar. Onze actuele openingstijden 
vindt u op www.gemeentehw.nl/contact.

Weekendafsluiting 
Haringvlietbrug (A29) 
op 20, 21 en 22 augustus 
voor werkzaamheden 
ter voorbereiding op 
snelheidsverlaging
Vanaf vrijdag 20 augustus 21.00 uur gaat de 
Haringvlietbrug (A29) grotendeels dicht tot 
maandagochtend 23 augustus 05.00 uur. 
Ter voorbereiding op de invoering van een 
snelheidsverlaging naar 50 km/uur vanaf maandag 
23 augustus, plaatst Rijkswaterstaat diverse 
verkeersmaatregelen op de weg zoals borden en 
barriers.

Om dit veilig te kunnen doen, is de brug tijdens deze 
werkzaamheden afgesloten. Richting Rotterdam is 
de brug het hele weekend dicht. Richting Bergen 
op Zoom is de brug tijdens deze weekendafsluiting 
gedeeltelijk open vanaf zaterdagochtend 08.00 
uur tot zaterdagavond 20.00 uur. De parallelbaan 
blijft open voor (brom)fietsers, landbouwverkeer 
en hulpdiensten. Tijdens de afsluiting raden we 
weggebruikers aan de omleidingsroutes te volgen.

Afsluitingen voorbereidingsweekend
Richting Rotterdam
• Afsluiting snelweg A29 van vrijdag 20 augustus 

21.00 uur tot maandag 23 augustus 05.00 uur 

I N F O R M A T I E 18 augustus
2021

tussen het Hellegatsplein tot en met afrit/toerit 
Numansdorp.

Richting Bergen op Zoom
• Afsluiting A29 vanaf vrijdag 20 augustus 21.00 uur 

tot zaterdag 21 augustus 08.00 uur tussen afrit/
toerit Numansdorp en het Hellegatsplein.

• Afsluiting A29 vanaf zaterdag 21 augustus 20.00 
uur tot maandag 23 augustus 05.00 uur tussen 
afrit/toerit Numansdorp en het Hellegatsplein.

• Op het knooppunt Hellegatsplein is de 
verbindingsweg vanaf de N59 vanuit Zeeland 
richting Rotterdam dicht tijdens de 2 afsluitingen 
richting Rotterdam.

Omleidingsroutes weekendafsluiting
• Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom 

wordt omgeleid via de snelweg A15, snelweg A16, 
snelweg A17 of snelweg A59. Of via de snelweg 
A29, autoweg N217 en A16.

• In omgekeerde richting Bergen op Zoom naar 
Rotterdam is dit de A59/A17, A16, A15. Of via de 
A16, N217 en A29.

• Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt 
omgeleid via de A15 en N57.

• In omgekeerde richting Zierikzee naar Rotterdam is 
dit de N57 en A15.

Ten behoeve van de omleidingsroute A29, afslag 
Oud-Beijerland, N217, A16 is de Kiltunnel in beide 
richtingen tijdens het hele weekend tolvrij gemaakt.

Hulpdiensten
De hulpdiensten kunnen tijdens de werkzaamheden 
met gepaste snelheid de Haringvlietbrug passeren. Bij 
gebruik van de parallelbaan hebben ze voorrang op 
landbouwvoertuigen.

Meer informatie
Meer informatie en het laatste nieuws over de maat-
regelen, de hinder voor (vaar)weggebruikers en veel 
gestelde vragen vindt u op de website van Rijkswater-
staat via https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/
wegenoverzicht/a29/maatregelen-haringvlietbrug.



N489 resterende 
werkzaamheden na 15 
augustus
De provincie Zuid-Holland is bezig met het groot 
onderhoud op de N489. De afgelopen weken is op de 
kruising N489-Raadhuislaan een rotonde aangelegd 
en heeft het waterschap Hollandse Delta in dezelfde 
afsluiting de persrioolleiding vervangen. Vanaf 15 
augustus is de rotonde Raadhuislaan klaar en is 
de hoofdrijbaan van de N489 weer geopend voor 
autoverkeer. Binnenkort wordt er nog een aantal 
werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden 
duren tot en met 26 september. Rondom de rotonde 
Raadhuislaan worden afrondende werkzaamheden 
uitgevoerd, zoals het slopen van de oude weg bij de 
Doesburgerweg. Deze werkzaamheden zijn zichtbaar, 
maar hier heeft het verkeer geen last van.

Fietspad Raadhuislaan-Westdijk
Het fietspad tussen de Westdijk en de Raadhuislaan 
blijft na 15 augustus dicht vanwege werkzaamheden 
met kabels en leidingen. Vanaf 27 september is het 
fietspad weer open. Fietsers tussen de Westdijk en 
Raadhuislaan volgen tijdens de werkzaamheden een 

omleiding via de Laan van Westmolen. De oversteek 
tussen de Westdijk en de Maasdijk blijft ook open. 

Door werk aan kabels en leidingen is één rijbaan tussen 
de Westdijk en de Blauwesteenweg op verschillende 
momenten afgesloten. Het verkeer kan om de beurt 
langs het werk rijden. 

Werkzaamheden waterschap Hollandse 
Delta
Waterschap Hollandse Delta werkt tot 20 september 
nog op de Raadhuislaan ter hoogte van het gemaal. 
Verkeer blijft hierdoor om en om rijden op dit gedeelte 
van de Raadhuislaan. Door een kleine vertraging 
worden nu nog wat resterende werkzaamheden 
uitgevoerd. 

Vervolg groot onderhoud N489
Na deze werkzaamheden worden nog 2 afsluitingen 
verwacht voor het groot onderhoud van de N489. 
1.  De verwachting is dat voor eind 2021 de 

parallelrijbaan langs de Smidsweg tussen de N488 
en de van Koetsveldlaan wordt verbreed. 

2.  Daarnaast volgen voor eind 2022 nog 
werkzaamheden aan de rotonde Westdijk/

Maasdijk. Ter voorbereiding op deze rotonde moet 
‘voorbelasting’ worden aangebracht. Dit houdt 
in dat de grond wordt uitgegraven en op de plek 
van de nieuwe rotonde zand wordt aangebracht. 
Hierdoor voorkomen we dat de grond gaat 
verzakken. Deze voorbelasting blijft 9 maanden 
liggen en veroorzaakt geen hinder voor het verkeer. 
De aansluiting Maasdijk-N489 blijft afgesloten, 
maar verkeer kan via een tijdelijke doorsteek vanaf 
de N489 naar de Maasdijk richting Mijnsheerenland 
rijden en omgekeerd. 

Als hierover meer bekend is, wordt de omgeving 
geïnformeerd.

Vervolg

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



V E R V O L G

maandag 

6 september

19.30 - 21.00 uur 

deelname is online 
na aanmelding

Derde online bijeenkomst maandagavond 6 september 
Op maandagavond 6 september organiseren we een derde inwoners- 
bijeenkomst 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.

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

Uitnodiging derde 
online bijeenkomst
De Transitievisie Warmte: gezamenlijk 
werken we stap voor stap toe naar een 
aardgasvrije omgeving in 
de Hoeksche Waard

Meer informatie en aanmelden, 
scan de QR code



Goede buren stoken beter

U 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? Kunt u 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.”

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 zonder dat het weten al jaren 
verkeerd. 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 4 houtkacheleigenaren 
kleine maatregelen wil nemen om de rook te 
verminderen. Deel daarom juist tips met je 
houtstokende buren, vrienden en familie.”

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 u nu 
inwoner, overheid of ondernemer bent.”

Kijk voor meer info en tips wat u kunt doen voor een 
schonere lucht op www.ozhz.nl/schonelucht.

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

07-09-21 Het plaatsen van een dakkapel - Zinkweg 

125 in Oud-Beijerland. (Z/21/109776)

09-08-21 Het bouwen van een bedrijfspand 

met toegangshek - nabij Sikkel 14 in 

Heinenoord. (Z/21/109943)

09-08-21 Het plaatsen van een container - 

industrieweg tegenover 5 in Klaaswaal. 

(Z/21/109951)

09-08-21 Het plaatsen van een nieuw kozijn in de 

voorgevel - Jacob Pauwstraat 25 in  

Zuid-Beijerland. (Z/21/109967)

09-08-21 Het vergroten van de bijkeuken - 

Groene Kruisstraat 23 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/109994)

09-08-21 Het vergroten van de garage - Poldervaart 1 

in ‘s-Gravendeel. (Z/21/109957)

11-08-21 Het plaatsen van een blokschuur - 

Ambachtsheerenlaan 5 in Zuid-Beijerland. 

(Z/21/110373)

12-08-21 Het plaatsen van dakkapellen aan de 

voor- en achterzijde van de woning - 

Prof. Teldersstraat 7 in Heinenoord. 

(Z/21/110466)

13-08-21 Het schilderen van de buitengevel van het 

bedrijfspand - Louis Pasteurstraat 8 in  

Oud-Beijerland. (Z/21/110639)

 
Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

09-08-21 Het plaatsen van een beschoeiing 

- Wintertaling 23 in Numansdorp. 

(Z/21/108941)

10-08-21 Het plaatsen van een verhoogde nok op de 

woning - Nassaulaan 37 in Puttershoek. 

(Z/21/106731)

10-08-21 Het bouwen van een garage naast de 

bestaande garage - Eikenlaan 69 in 

Puttershoek. (Z/21/100946)

10-08-21 Het vergroten van een dakkapel tot een 

dakopbouw - Kooilandsedijk 19 in Strijen. 

(Z/21/102383)

10-08-21 Het verbouwen van het pand - Molendijk 

3 en 5 en Beneden Molendijk 2A en 2B in 

Oud-Beijerland. (Z/21/099703)

10-08-21 Het verplaatsen van het chauffeursgebouw - 

Reedijk 6 in Heinenoord. (Z/21/105974)

11-08-21 Het plaatsen van een zendmast - Randweg, 

ten noorden van de fietscrossbaan (Sectie D 

nr.5763) in Oud-Beijerland. (Z/21/106088)

12-08-21 Het realiseren van een aanbouw - Klinket 2 

in Oud-Beijerland. (Z/21/108454)

12-08-21 Het plaatsen van een entresolvloer - 

Edisonstraat 10 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/108343)

12-08-21 Het opknappen van de beschoeiing 

inclusief steiger - Lageweg 9 in Maasdam. 

(Z/21/103232)

13-08-21 Het tijdelijk (10 jaar) aanbieden van 

bootverhuur, varen en verblijven op 

het water - Sassedijk 6 in Strijensas. 

(Z/21/107384)

13-08-21 Het tijdelijk vervangen van een loods 

- Weverseinde 205 in Puttershoek. 

(Z/21/095040)

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

17-08-21 Vakantie bijbelweek van 25 augustus 2021 

tot en met 27 augustus 2021 ter hoogte van 

het terrein van NBSVV in Nieuw-Beijerland.

17-08-21 Jeugdland 2021 van 23 augustus 2021 tot 

en 27 augustus 2021 ter hoogte van ijsbaan 

Het Molenschaer in Strijen.

17-08-21 Huttenbouw van 25 augustus 2021 tot 

en met 26 augustus 2021 ter hoogte van 

het parkeerterrein Dirk Kosterplein, voor 

het gebouw van Muziekvereniging NLS 

Klaaswaal in Klaaswaal.

17-08-21 Familie Kermis van 24 t/m 28 augustus 2021 

aan de Havenstraat in ’s-Gravendeel.

 
Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

09-08-21 Aanwezigheidsvergunning voor 2 

kansspelautomaten voor een periode van 

3 jaar voor Café Effe Om, Molenaar 1 B 

(ingang café) 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

10-08-21 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Witsenstraat 

22 in Oud-Beijerland. (Z/21/110142)

11-08-21 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Breitnerstraat 

42 in Oud-Beijerland. (Z/21/110275)

11-08-21 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Parallelweg 

28 in Maasdam. (Z/21/110332)

11-08-21 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Zeilmaker 16 

in Oud-Beijerland. (Z/21/110334)

12-08-21 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Nieuw 

Weverseinde 36 in Puttershoek. 

(Z/21/110515)

Bekendmaking Wet 
milieubeheer
• Op maandag 2 augustus zijn er gegevens 

ontvangen in het kader van het ‘Activiteitenbesluit 
milieubeheer’ voor locatie Ambachtsstraat 5 in Zuid-
Beijerland. Deze melding is afgehandeld onder het 
zaaknummer Z-21-395219.

• Op dinsdag 3 augustus zijn er gegevens 
ontvangen in het kader van het ‘Activiteitenbesluit 
milieubeheer’ voor locatie Land van Esseweg 9 in 
Strijen. Deze melding is afgehandeld onder het 
zaaknummer Z-21-395262.



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

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.

Gedeeltelijke intrekking 
omgevingsvergunning
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard trekt de op 2 maart 2021 verleende 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van het 
gebruik ten behoeve van vuurwerkopslag op het adres 
Zinkweg 95 in Oud-Beijerland gedeeltelijk in.

Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard stemmen in om, gelet op artikel 2.33 lid 2 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de 
omgevingsvergunning van 2 maart 2021 op verzoek 
van de inrichtinghouder gedeeltelijk in te trekken. Dit 
betreft de volgende deelactiviteit:
• het oprichten, veranderen of in werking hebben 

van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of 
mijnbouwwerk (artikel 2.1.1.e Wabo).

Voorbereidingsprocedure
Aangezien de omgevingsvergunning waarop 
de intrekking van toepassing is op basis van de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is 
gekomen wordt conform artikel 3.15 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht ook het besluit 
tot intrekking volgens deze procedure voorbereid.

Overweging
Het belang van de bescherming van het milieu 
verzet zich niet tegen de intrekking van de bedoelde 
vergunning.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding
Zienswijze en ontwerpbeschikking
Binnen 6 weken na de dag waarop de 
ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, kan een 
ieder daarover zienswijzen inbrengen. Schriftelijke 
zienswijzen dienen te worden gezonden aan de 
directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Hierna stellen wij een definitief besluit op waartegen 
een ieder beroep kan instellen.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de termijn 
voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. 
Het indienen van een beroepschrift houdt de werking 
van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend 
belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan 
een belanghebbende, die een beroepschrift heeft 
ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige 
voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de 
behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan 
griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige 
voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de 
website https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/
Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is een 
elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) 
nodig. Op de genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.
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