
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

Prikbus in Oud-Beijerland tot 
en met vrijdag 3 september 
Vanaf maandag 23 augustus tot en met vrijdag  
3 september staat de prikbus in Oud-Beijerland. Heeft 
u nog geen coronavaccinatie gehad, dan kunt u hier 
uw eerste prik krijgen zonder een afspraak te maken.

De vaccinatielocatie in Oud-Beijerland heeft op 
maandag 23 augustus haar deuren gesloten. Direct 
daarna komt de prikbus naar de Hoeksche Waard. 
De vaccinatiecampagne gaat een nieuwe fase in. 
Na de grootschalige vaccinatie gaat de GGD met de 
prikbus naar de inwoners toe. Dit om alle inwoners de 
gelegenheid te bieden op een laagdrempelige manier 
ook zonder afspraak een (eerste) prik te halen.

Informatie over vaccineren en eerste prik
Inwoners kunnen in de bus informatie krijgen over de 
vaccinatie tegen corona. Zij kunnen zich ook direct 
laten vaccineren. Voor de tweede vaccinatie wordt 
gelijk een afspraak gemaakt op een ‘vaste’ locatie.

Voor wie?
De prikbus is bedoeld voor inwoners die nog geen 
eerste prik tegen corona hebben gehad. Dichtbij, 
gratis en zonder afspraak. Iedereen vanaf 12 jaar kan 
in de bus een vaccinatie krijgen met een vaccin dat 
beschermt tegen corona. Voor kinderen van 12 tot en 
met 15 jaar geldt dat er een volwassene bij moet zijn. 
Kinderen van 16 en 17 jaar mogen alleen komen.

Openingstijden en locatie
De prikbus is vanaf maandag 23 augustus tot en 
met vrijdag 3 september dagelijks open van 08.00 
tot 16.00 uur. De bus staat op het parkeerterrein bij 
Sportcentrum De Boogerd, Hortensiastraat 5, 3261 
BG Oud-Beijerland. Een aantal inwoners dat al een 
afspraak had staan in Oud-Beijerland, krijgt in deze 
periode een tweede prik via ggdzhz.nl/vaccinaties/
wijkgerichte-vaccinaties.

ID bewijs en mondkapje meenemen
Iedereen die een prik wil, moet een geldig legitimatie-
bewijs laten zien. Ook kinderen moeten een legitimatie-
bewijs laten zien. En vergeet uw mondkapje niet.

Er staan weer 
nieuwe vacatures op 
werkenbijdehw.nl!
• Klantmanager Werk (32-36 uur)
•  Ondersteunend medewerker 

Team Hoeksche Campus (32 uur)/ 
woensdag vaste werkdag

Betaaldatum uitkeringen 
verandert per oktober
Vanaf oktober 2021 betaalt gemeente Hoeksche 
Waard de uitkeringen rond de 24e van de maand 
uit in plaats van aan het begin van de volgende 
maand zoals nu het geval is. De nieuwe betaaldatum 
sluit zo beter aan op de betaling van de vaste 
lasten, zoals bijvoorbeeld huur, energiekosten en 
ziektekostenverzekering. Deze rekeningen moeten 
meestal voor het einde van de maand betaald worden. 
Om uitkeringsgerechtigden goed te betrekken en 
begeleiden bij deze verandering gaat de nieuwe 
betaaldatum pas in oktober in. Alle inwoners van de 
Hoeksche Waard die een uitkering krijgen vanuit de 
participatiewet, IOAW of IOAZ hebben inmiddels een 
brief ontvangen. De wijziging komt voort uit een advies 
van de Adviesraad Sociaal Domein. Deze adviseerde 
het college om de betaaldatum te wijzigen zodat deze 
beter aansluit op betalingsverplichtingen van inwoners. 
Het college besloot om dit advies over te nemen. 

Makkelijker wijzigingen doorgeven via 
Mijn Inkomen
Een kleine groep inwoners met een uitkering moet 
maandelijks doorgeven welke inkomsten zij hebben. 
Zij kunnen voor de nieuwe betaaldatum vaak nog 
geen bewijsstuk aanleveren van de inkomsten over 
die maand. Ook zij krijgen hun uitkering rond de 24e 
overgemaakt. Dat gaat dan op basis van een indicatie. 
Voor hen wordt het vanaf oktober makkelijker om 
inkomenswijzigingen door te geven. Zij kunnen dat 
dan ook online via Mijn Inkomen doen.

Scootmobiel Informatiedag 
in Oud-Beijerland
Dinsdag 21 september organiseert Veilig Verkeer 
Nederland, samen met de gemeente en de Regionale 
Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Hoeksche 
Waard een Scootmobiel Informatiedag.  
Deze cursus is bedoeld om de verkeerstheorie te 
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behandelen en om te kijken of de eigen rijstijl veilig 
is. Door VVN worden dan persoonlijke adviezen 
gegeven om de rijvaardigheid te bevorderen en zo 
veilig mogelijk mobiel te zijn en te blijven. Het is geen 
examen en zeker niet verplicht. Opgeven kan tot  
15 september en de activiteit kost niets. De dag  
start om 10.00 uur en eindigt om 15.15 uur.

Wat houdt de cursus in?
Tijdens het ochtendprogramma besteden we aandacht 
aan de verkeerstheorie. Nieuwe verkeersregels 
en actuele verkeersonderwerpen krijgen volop de 
aandacht. Dit is erg belangrijk omdat u als gebruiker 
van een scootmobiel op de rijbaan, het fietspad en 
het trottoir mag rijden. Voor u gelden dan de regels 
van bestuurder, fietser of voetganger en hiervoor 
gelden niet dezelfde regels. ’s Middags rijdt u onder 
begeleiding in uw eigen scootmobiel een route 
door de wijk. Ook testen we uw rijvaardigheden. 
Na de training krijgt u een persoonlijk advies op 
papier en een bewijs van deelname. Tijdens de 
praktijkoefeningen ’s middags is er een leverancier 
van scootmobielen aanwezig om eventuele kleine 
ongemakken aan uw scootmobiel direct te verhelpen.   

Voor wie is deze cursus bestemd? 
Iedere belangstellende, die in het bezit is van een 
scootmobiel en woonachtig is in gemeente Hoeksche 
Waard.

Waar en wanneer?
De informatiedag is op 21 september 2021 en duurt 
van 10.00 uur tot 15.15 uur. De locatie is de kantine 
van voetbalvereniging SHO, Langeweg 18, 3262 LE 
Oud-Beijerland. Wij zorgen voor koffie en een lunch. 
Aan de training zijn géén kosten verbonden. Ook de 
koffie en lunch zijn gratis.

Hoe schrijft u in?
Om mee te kunnen doen moet u zich wel aanmelden. 
Dit kan bij mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer 
Nederland. E-mailadres: werkgroepsenioren@kpnmail.
nl of per telefoon 0184-685 3187. Bij geen gehoor 
kunt u een boodschap achterlaten. Na aanmelding 
ontvangt u een bevestigingsbrief. Er zijn geen kosten 
aan deze dag verbonden.

Concept Transitievisie 
Warmte ter inzage en 
uitnodiging derde digitale 
informatiebijeenkomst op  
maandag 6 september
We werken aan een klimaatneutrale Hoeksche Waard 
in 2050. Een duurzaam eiland dat klaar is voor de 



toekomst. Dit betekent dat wat wij doen geen negatief 
effect meer heeft op het klimaat. Om dit te bereiken, 
werken we vanuit het programmaplan Duurzaamheid 
aan verschillende trajecten. Zoals de overgang naar 
duurzame energie, de energietransitie. Daar valt ook 
de Transitievisie Warmte onder. Het opstellen van deze 
visie is een landelijke verplichting. De conceptvisie 
ligt ter inzage van donderdag 26 augustus tot en met 
woensdag 6 oktober 2021. Op maandag 6 september 
organiseert de gemeente voor de derde keer een 
digitale informatiebijeenkomst over de Transitievisie 
Warmte. 

In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken 
dat iedere gemeenteraad uiterlijk in 2021 een 
Transitievisie Warmte vaststelt. Hiervoor is afgelopen 
periode per wijk of dorp onderzocht 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 staat in de ‘concept Transitievisie Warmte’. 

Ter inzage
De concept Transitievisie Warmte ligt met ingang van 
donderdag 26 augustus tot en met woensdag 
6 oktober 2021 ter inzage. Meer informatie hierover 
vindt u verderop in deze rubriek.

Digitale informatiebijeenkomst
Op maandagavond 6 september van 19.30 tot 
21.00 uur organiseert gemeente Hoeksche Waard 
een derde digitale bijeenkomst over de concept 
Transitievisie Warmte. Tijdens deze avond kijken 
wij met elkaar nog eens kort naar uitkomsten van 
de concept 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. Het is deze avond mogelijk om vragen te 
stellen via de chat. Deelnemen kan alleen online.

Meer informatie en aanmelden? 
Hoe u zich kunt aanmelden voor de bijeenkomst 
op maandag 6 september is te vinden op www.
gemeentehw.nl/transitievisiewarmte. Hier vindt 
u ook meer informatie over de eerder gehouden 
bijeenkomsten. Na aanmelding ontvangt u een 
e-mailbevestiging. Op vrijdag 3 september ontvangt u 
per e-mail een deelnamelink waarmee u op de avond 
zelf kunt deelnemen aan de bijeenkomst. 

Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst 
in de Hoeksche Waard.

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 decHoeksche 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. 

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).

Heinenoord - 
Renovatieproject 
Oranjestraat
In de week van 23 augustus wordt in opdracht 
van HW Wonen gestart met de voorbereidende 
werkzaamheden van het renovatieproject van 32 
seniorenwoningen in de omgeving Oranjestraat. 
Als alles volgens de planning verloopt worden 
de werkzaamheden in de week van 13 december 
afgerond. Vanwege de werkzaamheden zijn er 
wegafsluitingen en wordt het verkeer omgeleid.

Planning
• Blok 1, Wilhelminastraat 46-52
 –  dakrenovatie: maandag 6 september  

t/m donderdag 16 september;
 –  kozijnvervanging: maandag 4 oktober  

t/m donderdag 7 oktober.
• Blok 2, Wilhelminastraat 54-62
 –  dakrenovatie: woensdag 8 september  

t/m donderdag 23 september;
 –  kozijnvervanging: vrijdag 8 oktober  

t/m woensdag 13 oktober.
• Blok 3, Willem de Zwijgerstraat 2-12
 –  dakrenovatie: maandag 13 september  

t/m donderdag 30 september;
 –  kozijnvervanging: maandag 18 oktober  

t/m maandag 25 oktober.
• Blok 4, Oranjestraat 5-11b
 –  dakrenovatie: maandag 20 september  

t/m donderdag 7 oktober;
 –  kozijnvervanging: dinsdag 26 oktober  

t/m dinsdag 2 november.
• Blok 5, Emmastraat 1-11
 –  dakrenovatie: maandag 27 september  

t/m dinsdag 12 oktober;
 –  kozijnvervanging: maandag 8 november  

t/m maandag 15 november.
• Blok 6, Marijkestraat 1-9
 –  dakrenovatie: maandag 4 oktober  

t/m donderdag 14 oktober;
 –  kozijnvervanging: dinsdag 16 november  

t/m maandag 22 november.
De voortgang van het werk is sterk afhankelijk van 
de weersomstandigheden, bij slecht weer kunnen de 
werkzaamheden uitlopen.

Omleiding wegverkeer
Per woonblok wordt de straat enkele weken 
afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid, de 
omleidingsroutes worden met borden aangegeven. 
Overzichtstekeningen van deze omleidingsroutes 
vindt u op onze website onder ‘Werk in uitvoering > 
Heinenoord - Renovatieproject Oranjestraat’.

Overige informatie
Bij de woonblokken waar gewerkt wordt, staan 
de voertuigen van de vaklieden en de benodigde 
afvalcontainers. Ook worden hier bouwmaterialen 
opgeslagen. Ter hoogte van de Margrietstraat worden 
6 parkeervakken en de groenstrook als centrale 
bouwplaats gebruikt. Op deze locatie is ook de opslag 
van materiaal, plus een schaftgelegenheid en sanitaire 
voorzieningen. Ter hoogte van de kopgevel van 
Emmastraat 1 worden de parkeervakken gebruikt als 
opstelplaats voor opslagcontainers.

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. 

Vervolg
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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

17-08-2021 Het aanleggen van een aantal paddocks 

- Randweg 31 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/110942)

17-08-2021 Het plaatsen van een woonwagen - 

Middelsluissedijk WZ 111 E in Numansdorp. 

(Z/21/110964)

17-08-2021 Het realiseren van een in- en uitrit - 

Schaapskooi 36 in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/110975)

17-08-2021 Het vestigen van een personal training- 

en revalidatiestudio - Polderboom 1 in 

Goudswaard. (Z/21/110992)

18-08-2021 Het bouwen van een werktuigenschuur - 

Weelsedijk 61 in Strijen. (Z/21/111052)

18-08-2021 Het vergroten van het bouwvlak - Buitenom 

7 in Piershil. (Z/21/111094)

19-08-2021 Aanvullende werkzaamheden N217/ 

Polderweg in Mijnsheerenland. 

(Z/21/111248)

19-08-2021 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning - Singel 23 in 

‘s-Gravendeel. (Z/21/111263)

19-08-2021 Het verbreden van de in- en uitrit - 

Nieuwestraat/Binnensingel in Strijen. 

(Z/21/111277)

20-08-2021 Het plaatsen van een dakkapel serre aan de 

voorzijde van de woning - Schorredijk 57 in 

Puttershoek. (Z/21/111352)

 
Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

16-08-2021 Het realiseren van een bijgebouw voor 

B&B - Stavangerstraat 9 in Goudswaard. 

(Z/21/101205)

16-08-2021 Het bouwen van een woning - Fortlaan 41 in 

Numansdorp. (Z/21/106685)

17-08-2021 Het uitbreiden van het dakterras - 

Bernhardstraat 25 in Numansdorp. 

(Z/21/107428)

18-08-2021 Het plaatsen van een dakkapel - 

Kwartelstraat 29 in Strijen. (Z/21/105265)

19-08-2021 Het bouwen van een woning - Dorpsgaard 

20 in Nieuw-Beijerland. (Z/21/104307)

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

13-08-2021 Exploitatievergunning voor paardenhouderij 

A. Hoogendonk h.o.d.n. Manege de Mustang 

aan de Schoutsdijk 22 in Zuid-Beijerland.

17-08-2021 Evenementenvergunning voor de 

Huttenbouwdagen op 26 en 27 augustus 

2021 aan het Zalmpad 9 in Oud-Beijerland.

Verleende Alcoholwet  vergunningen/
ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

13-08-2021 Vergunning Alcoholwet voor 

paardenhouderij A. Hoogendonk h.o.d.n. 

Manege de Mustang, Schoutsdijk 22 in  

Zuid-Beijerland.

Beslistermijn verlengen
Datum 

verlenging

Zakelijke inhoud

19-08-2021 Het aanleggen van een in- en uitrit aan de 

achterzijde van het pand - De Leeuw 8 in 

Zuid-Beijerland. De beslistermijn wordt 

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

van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 01-10-2021. (Z/21/104220)

19-08-2021 Het aanleggen van een inrit/uitrit in de 

voortuin - Margrietstraat 40 in Piershil. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor 04-10-

2021. (Z/21/104311)

20-08-2021 Het verlengen van de melkveestal - Zuiddijk 

14 A in Maasdam. De beslistermijn wordt 

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

van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 01-10-2021. (Z/21/095518)

 
Overzicht collecte(s) komende periode(s)
Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden 
op de website van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl

Datum collecte Naam organisatie

30-08-2021  

tot en met  

04-09-2021

Stichting Runningteam Korendijk in 

de kernen Zuid-Beijerland, Piershil, 

Goudswaard, Nieuw-Beijerland, 

Nieuwendijk en Zuidzijde.

 
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

14-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van een asbest 

golfplaten dak van de carport - Vlietstraat 

17 in Klaaswaal. (Z/21/110679)

16-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Zwartsluisje 

23 in Zuid-Beijerland. (Z/21/110881)

17-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Dwarsstraat 

15 in Puttershoek. (Z/21/110916)

18-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Achterstraat 

15 in Nieuw-Beijerland. (Z/21/111003)

 
Uitschrijvingen conform artikel 2.22 
en 2.60 Wet basisregistratie personen 
gemeente Hoeksche Waard
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat 
na onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon 

niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in 
de basisregistratie personen staat ingeschreven. Het 
college heeft besloten deze persoon uit te schrijven uit 
de Basisregistratie Personen van de gemeente Hoeksche 
Waard en te registreren in de landelijke Registratie 
Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres. 

Naam Plaats Datum uitschrijving

J. Yu Oud-Beijerland 03-08-2021

B.C. Raafenberg ‘s-Gravendeel 29-07-2021

 
U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u 
binnen 6 weken na deze publicatie bezwaar maken. Dit 
doet u door een brief te sturen aan: Het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2003, 3260 EA 
Oud-Beijerland.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de 
volgende gegevens vermelden:
•  uw naam en adres;
•  de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening);
•  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

is gericht;
•  de reden van bezwaar;
•  een ondertekening met naam en handtekening.
Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens 
uw telefoonnummer en e-mailadres. Aan het 
behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten 
verbonden.

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het besluit 
niet uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk geen 
schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al 
geldt. Wilt u het besluit vanwege de spoedeisendheid 
laten uitstellen, dan kunt u een zogenaamde 
‘voorlopige voorziening’ vragen. Het verzoek om 
voorlopige voorziening stuurt u naar:
De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam. 

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij 
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden gevraagd als er ook bezwaar is ingediend. 
Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige 
voorziening brengt de rechtbank kosten (griffierecht) 
in rekening. 

Concept Transitievisie 
Warmte ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat de concept Transitievisie Warmte 
ter inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van de visie
In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat 
iedere gemeenteraad uiterlijk in 2021 een Transitievisie 
Warmte vaststelt. Zo ook gemeente Hoeksche 
Waard. In het Nationaal Klimaatakkoord staat dat alle 
gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij moeten 
zijn. Dit lijkt nog ver weg, maar in 2030 moet deze 
doelstelling al voor 20 procent zijn gerealiseerd.
De Transitievisie Warmte geeft richting aan hoe 
de aanpak van de warmtetransitie in de Hoeksche 
Waard eruit kan zien. Het is een momentopname van 
de technische mogelijkheden voor het aardgasvrij 
maken van de Hoeksche Waard en wat de mogelijke 
alternatieve warmteopties zijn. De Transitievisie 
Warmte wordt minimaal eens per 5 jaar herijkt.  
In deze visie staat een volgorde waarin de wijken  
en dorpen het beste aardgasvrij worden gemaakt.

V E R V O L G



Per wijk en per dorp wordt gekeken welke duurzame 
alternatieve warmteopties beschikbaar zijn. Waar de 
Transitievisie Warmte op hoofdlijnen iets vertelt over 
de warmtetransitie in de Hoeksche Waard, wordt de 
uitvoering hiervan voor de wijken en dorpen daarna 
uitgewerkt in een Wijk- of Dorpuitvoeringsplan.

Ter inzage
De concept Transitievisie Warmte ligt met ingang  
van donderdag 26 augustus 2021 tot en met 
woensdag 6 oktober 2021 ter inzage. U kunt 
de concept Transitievisie Warmte bekijken op 
de gemeentelijke website  
(via www.gemeentehw.nl/transitievisiewarmte).

Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien?  
Dat kan op het gemeentehuis in Oud-Beijerland  
en in Maasdam. Vraag ernaar aan de balie.

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

Schriftelijke zienswijzen tegen de concept 
Transitievisie Warmte kunt u indienen bij:
College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘concept Transitievisie Warmte’.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of 
heeft u vragen?  Dan kunt u contact opnemen met 
Stephan Dorst van team Omgeving, bereikbaar via 
telefoonnummer 14 0186 (088 - 647 36 47) of via 
e-mail duurzaamheid@gemeentehw.nl.

Conceptvisie Wonen Welzijn 
Zorg ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
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 2021 tot en met woensdag 15 
september 2021 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. 

Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpvisie kunt u 
indienen bij:
Het college van de 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?  Dan kunt u contact opnemen met 
Ronald Flipsen van team Omgeving, bereikbaar via 
telefoonnummer 14 0186 (088 - 647 36 47).

Nieuws uit de gemeenteraad

Wilt u (in)spreken? De 
gemeenteraadraad luistert
Op dinsdagavond 31 augustus heeft de raad 
vanaf 19.30 uur gelijktijdig 2 ‘beeldvormende 
bijeenkomsten’. Tijdens deze bijeenkomsten is niet de 
raad aan het woord, maar inwoners, instellingen of 
bedrijven die het woord tot de raad willen richten over 
een bepaald thema. De raad luistert en kan vragen 
stellen. Op deze manier helpt u de gemeenteraad zich 
een goed beeld te vormen van zaken die spelen in de 
gemeente Hoeksche Waard. 

Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje 
‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomsten live online volgen? 
Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomsten 
online volgen’.

Beeldvormende bijeenkomst Fysiek 
domein, Bestuur en Middelen
In deze bijeenkomst kunt u inspreken op 3 
bestemmingsplannen, het wegencategoriseringsplan 
Hoeksche Waard, een ontwerpverklaring, de visie 
Wonen Welzijn Zorg, een tussenuitspraak van Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State over 
bestemmingsplan ‘Camping de Kreek’, het afschaffen 
dagtoeristenbelasting Tiengemeten en de tijdelijke 

aanvulling Algemene Subsidieverordening Hoeksche 
Waard 2020.

Conceptvisie Wonen Welzijn Zorg
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. Wonen, 
welzijn en zorg moeten op een andere manier 
georganiseerd gaan worden. De visie Wonen Welzijn 
Zorg is een uitwerking van het hoofdlijnenakkoord, 
waarmee gewerkt wordt aan de vraag naar complete 
afstemming op het raakvlak van wonen, welzijn en 
zorg.

Beeldvormende bijeenkomst Sociaal 
domein, Duurzaamheid & Economie
In deze bijeenkomst kunt u inspreken op de 
Mantelzorgagenda 2021 – 2024 en de actualisatie van 
de Detailhandelsvisie 2021.

Mantelzorgagenda 2021 – 2024
De gemeente is op grond van de Wmo 
verantwoordelijk voor de ondersteuning en 
waardering van mantelzorgers. Er moeten keuzes 
gemaakt worden. Waar geeft de raad het beschikbare 

geld voor mantelzorgondersteuning aan uit? Wat is het 
meest effectief en sluit het beste aan bij de behoeften 
van mantelzorgers in de Hoeksche Waard? Gemeente 
Hoeksche Waard heeft als ambitie dat inwoners in 
elke situatie mee kunnen blijven doen en langer thuis 
kunnen blijven wonen. Daarbij is het belangrijk dat 
inwoners in elke situatie mee kunnen blijven doen en 
langer thuis kunnen blijven wonen. Om dit te bereiken 
zijn er in de Mantelzorgagenda doelen gesteld.

Bijeenkomsten online volgen
U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op  
dinsdag 31 augustus live online volgen via  
https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-
uitzendingen-en-geluidsverslagen . De
uitzendingen beginnen om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze 
bijeenkomsten vindt u op https://www.gemeentehw.
nl/agendas-en-vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 
31 augustus, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Vervolg

Ontwerpbesluit voornemen 
tot weigering intrekking 
omgevingsvergunning 
(Z17/32749/3004701) en 
(Z17/32750/3003699)
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij de ontwerpbesluiten “voornemen 
tot weigering intrekking omgevingsvergunning voor 2 
windturbines met bijbehorende kraanopstelplaatsen en 
bekabeling in het Windpark Oude Maas” en “voornemen 
tot weigering intrekking omgevingsvergunning voor 3 
windturbines met bijbehorende kraanopstelplaatsen 
en bekabeling in het Windpark Oude Maas” met 
bijbehorende stukken ter inzage legt.

Verzoek intrekken omgevingsvergunning
Op 1 december 2020 hebben wij een verzoek 
ontvangen voor het intrekken van het besluit tot 
verlening van de omgevingsvergunning voor de 
bouw van twee windturbines en het oprichten en 
in werking treden van een inrichting (met kenmerk 
Z17/32749/3004701 en Z17/32750/3003699).

Ontwerpbesluit 
Het college is voornemens om niet tot intrekking van 
het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning 
voor de bouw van de windturbines en het oprichten en 
in werking treden van een inrichting over te gaan.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 25 augustus 
2021 tot en met 6 oktober 2021 ter inzage. 
Wanneer u het ontwerpbesluit en alle bijbehorende 
stukken wilt inzien, kunt u een afspraak maken met  
Paul Kaiser, bereikbaar via het e-mailadres: 
paul.kaiser@gemeentehw.nl.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat het ontwerp besluit ter 
inzage ligt. 

Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij:
Het college van burgemeester en wethouders van  
gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit voor-
nemen tot weigering intrekking omgevingsvergunning 
voor twee windturbines met bijbehorende kraanopstel-
plaatsen en bekabeling in het Windpark Oude Maas”.



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

V E R V O L G

Inspreken
Om de gemeenteraad te helpen een goed beeld te 
vormen over de onderwerpen kunt u gebruik maken 
van het inspreekrecht. U kunt ook inspreken over niet-
geagendeerde onderwerpen. 

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie 
van de gemeenteraad via e-mailadres  
griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 
088 - 647 18 74. 

Op de volgende 3 manieren kunt u op dinsdag 31 
augustus uw stem laten horen:
• U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij 

uw mail dinsdag 31 augustus om 12.00 uur via 
griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam 
en het onderwerp waarop u inspreekt.

• U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de 
vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een iPad, 
laptop of computer nodig met camera en geluid. 
Verder is het nodig om het programma Microsoft 
Teams te downloaden en te installeren. Kiest u voor 
deze optie? Wilt u dan uiterlijk dinsdag 31 augustus 
12.00 uur contact opnemen met de griffie via 
griffie@gemeentehw.nl?

• Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken?  Dan 
kunt u op dinsdag 31 augustus om 19.30 uur naar 
het gemeentehuis in Oud-Beijerland komen. Hier 
wordt u geholpen met het digitaal inspreken.  
Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag  
31 augustus 12.00 uur aan ons doorgeven via 
griffie@gemeentehw.nl of via 088 - 647 18 74?

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


