
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

Nieuw schooljaar, maar krap 
bij kas? Samen lossen we 
het op.
Het nieuwe schooljaar brengt ook weer nieuwe kosten 
met zich mee. In gezinnen met een laag inkomen 
is er niet altijd genoeg geld voor schoolreisjes, 
woordenboeken of een goede fiets. De gemeente 
helpt met een bijdrage voor de schoolkosten via de 
Meedoenregeling. 

Voor wie is de Meedoenregeling bedoeld?
Voor ouders of verzorgers van kinderen tot 18 jaar 
met een laag inkomen en zonder veel eigen geld of 
bezittingen. Wat een laag inkomen is, hangt dus af 
van uw situatie. Via de tabel op onze website checkt u 
eenvoudig of u recht heeft op de Meedoenregeling. 
Ontvangt u al een uitkering van de gemeente? 
Bespreek de regeling dan met uw klantmanager.

Hoe vraagt u de Meedoenregeling aan?
Op www.gemeentehw.nl/meedoenregeling vindt u 
het aanvraagformulier. Meestal ontvangt u na uiterlijk 
8 weken een reactie van de gemeente. Soms duurt het 
langer, bijvoorbeeld omdat er gegevens ontbreken. 
Vul het formulier dan ook zo volledig mogelijk in.  

Meer informatie of heeft u een vraag?
Kijk dan op www.gemeentehw.nl/meedoenregeling, 
bel naar telefoonnummer 14 0186 / 088 – 647 36 47 of 
mail naar info@gemeentehw.nl.

Vernieuwd nationaal 
paspoort

Sinds afgelopen maandag 30 augustus wordt er 
een vernieuwd nationaal paspoort geproduceerd. 
Het nieuwe paspoortmodel bevat geen BSN 
(burgerservicenummer) meer op de voorkant van 
de houderpagina. Voortaan staat het BSN op de 
achterkant in leesbare cijfers en is deze verwerkt 
in een QR-code. Ook is het BSN verwijderd uit de 
machineleesbare strook en chip. Daarnaast zijn in het 
model enkele echtheidskenmerken vernieuwd en een 
aantal duurzaamheidsverbeteringen doorgevoerd. 

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 
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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.

Fiets- en E-bike 
Informatiedag Numansdorp 
en Zuid-Beijerland
Veilig Verkeer Nederland organiseert samen 
de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid 
(RPV) Hoeksche Waard ‘Fiets- en E-bike 
Informatiedagen’voor senioren. Op woensdag 29 
september in Numansdorp en op donderdag 7 oktober 
in Zuid-Beijerland. Tijdens een ochtend of middag 
worden de verkeersregels en -borden voor fietsers 
besproken, krijgt u informatie waar u op moet letten 
bij het berijden van een e-bike en de behendigheid 
met de fiets kan getraind worden. Per dagdeel is er 
plaats voor 12 deelnemers. Tijdens alle onderdelen 
worden de RIVM richtlijnen betreffende COVID19 in 
acht genomen.

Verkeersregels en behendigheid
De verkeersregels wijzigen regelmatig en het wordt 
steeds drukker, ook op de fietspaden. Dat vraagt 
om goede kennis van de verkeersregels en een 
goede beheersing van de fiets. Tijdens de ochtend 
of middag krijgt u de actuele verkeersregels voor 
fietsers gepresenteerd en kunt u uw behendigheid 
met de fiets of e-bike trainen op een parcours. Ervaren 
begeleiders van Veilig Verkeer Nederland helpen u 
daarbij en geven u tips over het gebruik van de fiets en 
e-bike.

Fietscontrole en FietsFit
Er is de gelegenheid om uw fiets te laten controleren 
op gebreken. Ook is er waarschijnlijk een sportcoach 
aanwezig die vertelt over veilig en fit blijven fietsen. U 
ontvangt Fietsfit-oefeningen waarmee u onder andere 
uw balans en coördinatie kunt trainen, oefeningen 
specifiek gericht op fietsen.



Proefrondje e-bike
Overweegt u een e-bike aan te schaffen? Klein 
Tweewielers is aanwezig met verschillende modellen 
e-bikes. U kunt een proefrondje maken en informatie 
inwinnen. 

Waar en wanneer
In Numansdorp bent u van harte welkom op woensdag 
29 september van 09.30 tot 12.00 uur of van 
13.00 tot 15.30 uur in de kantine van NVVS aan de 
Wilhelminstraat 1. In Zuid-Beijerland bent u van harte 
welkom op donderdag 7 oktober van 09.30 tot 12.00 
uur of van 13.00 tot 15.30 uur in De Eendrachtshoeve 
aan de Tuinweg 3. 

Er wordt gezorgd voor koffie/thee. U komt met u 
eigen fiets of e-bike naar de informatiedag en u bent 
in het bezit van een WA verzekering.

Aanmelden tot en met zaterdag 25 
september
U kunt zich tot en met zaterdag 25 september 
aanmelden bij mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer 
Nederland via e-mail werkgroepsenioren@kpnmail.nl 
of telefoonnummer 0184 – 68 53 17.

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

22-08-2021 Het plaatsen van een schutting - Molendijk 

40 in Goudswaard. (Z/21/111393)

23-08-2021 Het bouwen van een aantal 

bedrijfsgebouwen - Newtonstraat Sectie F 

nr. 2577 in Numansdorp. (Z/21/111581)

23-08-2021 Het vervangen van een bestaand kozijn - 

Mookhoek 43 in Mookhoek. (Z/21/111584)

25-08-2021 Het aanpassen van de parkeerplaats - 

Zuidzijdsedijk 20 in Nieuw-Beijerland. 

(Z/21/111780)

25-08-2021 Het plaatsen van een  tuinhuis en 

erfafscheiding - Jan Willem Witvliethof 14  

in Westmaas. (Z/21/111868)

26-08-2021 Het aanbrengen van een raamkozijn aan de 

achterzijde van de woning - Einsteinstraat 

57 in Numansdorp. (Z/21/111947)

26-08-2021 Het realiseren van en in-/uitrit - 1e Kruisweg 

1 in Oud-Beijerland. (Z/21/111980)

27-08-2021 Het realiseren van een dakterras - 

Slauerhoffstraat 13 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/112097)

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 26 augustus tot en met 6 oktober. 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



Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

23-08-2021 Het plaatsen van een tuinkamer - 

Stougjesdijk 252 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/103002)

26-08-2021 Het bouwen van een bedrijfspand - Sikkel 5 

in Heinenoord. (Z/21/105555)

26-08-2021 Het realiseren van een loods - Molendijk 121 

in Zuid-Beijerland. (Z/20/079437)

26-08-2021 Het bouwen van een woning - Paltrokmolen 

39 in Numansdorp. (Z/21/106271)

26-08-2021 Het bouwen van 2 twee-onder-een 

kapwoningen plan ‘Damweide’ - 

Boompjesstraat 41-47 in Strijen. 

(Z/21/099878)

27-08-2021 Het realiseren van een dakopbouw - 

Multatulipad 108 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/095849)

27-08-2021 Het realiseren van een overkapping 

- Westdijk 35 in Mijnsheerenland. 

(Z/21/108879)

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

24-08-2021 Vergunning voor het houden van een 

rommelmarkt op zaterdag 11 september 

van 09.00 tot 13.00 uur op het Kerkplein - 

Raadhuisstraat 37 in Maasdam.

24-08-2021 Vergunning voor het houden van een 

rommelmarkt op zaterdag 4 september 

van 07.00 tot 15.00 uur op een deel van het 

grasveld - Beatrixlaan 32a in Westmaas.

25-08-2021 Vergunning voor het houden van een 

rommelmarkt op zaterdag 25 september 

van 10.00 tot 17.00 uur - Zwanegatsedijk  

1a in Maasdam. 

26-08-2021 Exploitatievergunning voor Café Het 

Kippenhok - Voorstraat 27 in Klaaswaal.

Verleende Alcoholwet  vergunningen/
ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

26-08-2021 Alcoholwetvergunning voor Café Het 

Kippenhok - Voorstraat 27 in Klaaswaal.

Wet op de Kansspelen
Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

26-08-2021 Aanwezigheidsvergunning voor 2 

kansspelautomaten voor een periode van  

3 jaar voor Café Het Kippenhok - Voorstraat 

27 in Klaaswaal.

Beslistermijn verlengen
Datum 

verlenging

Zakelijke inhoud

23-08-2021 Het vergroten van de woning - Cornelis 

de Wittstraat 51 in Numansdorp. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

De nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

12-10-2021. (Z/21/105429)

23-08-2021 Het bouwen van een bedrijfsgebouw -  

Chr. Huygensstraat 38 in Numansdorp. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

De nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

07-10-2021. (Z/21/102680)

 
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

06-09 tot en 

met 11-09-2021

KWF Kankerbestrijding in alle dorpen van 

gemeente Hoeksche Waard.

 
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

24-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Viskilstraat 16 

in Mookhoek. (Z/21/111715)

26-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Grebbestraat 

46 in Oud-Beijerland. (Z/21/111881)

Vooraankondiging voor-
bereiden bestemmingsplan 
‘Volgerlandseweg 8 
Numansdorp’

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt ter voldoening aan het bepaalde van artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
bekend, dat het bestemmingsplan ‘Volgerlandseweg  
8 in Numansdorp’ wordt voorbereid. 
Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat een nieuw 
burgerwoning met schuur kan worden gerealiseerd. 
Deze bekendmaking is alleen een vooraankondiging. Het 
is op dit moment nog niet mogelijk zienswijzen tegen de 
op te stellen bestemmingsplan naar voren te brengen. 
Deze mogelijkheid bestaat pas later in de procedure. 
Ook worden onafhankelijke instanties nu nog niet in de 
gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen. 

Als het bestemmingsplan in ontwerp gereed is maken 
wij dat bekend in de gemeenterubriek het Kompas en in 
de Staatscourant. Daarbij informeren wij u over het ter 
inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan en de 
mogelijkheden voor het indienen van een zienswijze. 

* Rectificatie *

De bekendmaking van de ontwerpbesluiten in de editie 
van woensdag 25 augustus 2021 was onvolledig. 
De bekendmaking gaat over het intrekken van de 
besluiten tot verlening van de omgevingsvergunning 
(Z17/32749/3004701 en Z17/32750/3003699) voor 
de bouw van 2 respectievelijk 3 windturbines en het 
oprichten en in werking treden van een inrichting.

Ontwerpbesluiten 
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 2 respectievelijk 3 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 de besluiten 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
De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 25 
augustus 2021 tot en met 6 oktober 2021 ter inzage.
Wanneer u de ontwerpbesluiten 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 de ontwerpbesluiten ter 
inzage liggen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij:

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbesluit voornemen tot weigering 
intrekking omgevingsvergunning voor 2 
respectievelijk 3 windturbines met bijbehorende 
kraanopstelplaatsen en bekabeling in het Windpark 
Oude Maas’.

Aanwijzingsbesluit 
toezichthouders en BOA’s 
ROBT
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft besloten om de toezichthouders en 
buitengewoon opsporingsambtenaren van het 
Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team aan te wijzen 
als toezichthouder binnen de gemeente Hoeksche 
Waard voor alle wetten genoemd in de domeinlijst als 
bedoeld in artikel 1 van de Regeling Domeinlijsten van 
de betreffende Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
en alle van toepassing zijnde verordeningen en de 
bijbehorende regels van de gemeente Hoeksche Waard.

De complete tekst van de bekendmaking vindt u in het 
digitale gemeenteblad op 
www.officiëlebekendmakingen.nl. 

Oud-Beijerland en 
Westmaas - Aanwijzing 
gehandicaptenparkeerplaats 
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft het volgende besloten:
• om naast het zorggebouw de Zuidwester aan 

de van Schendelstraat 9 in Oud-Beijerland een 
gehandicaptenparkeerplaats algemeen in te 
richten;

• om ter hoogte van de ingang van 
woongebouw Rootweide 61 in Westmaas een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te 
richten.

Bezwaarschrift indienen 
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, 
binnen een termijn van 6 weken, een schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van B&W van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 
2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Vervolg
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Numansdorp - Instellen in rij-
verbod landbouwverkeer 
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten:
• een inrijverbod in te stellen voor landbouwverkeer 

in oostelijke richting op de Molendijk direct na de 
aansluiting Fortlaan (door middel van het plaatsen 
van bord C8);

• een inrijverbod in te stellen voor vrachtverkeer in 
oostelijke richting op de Molendijk direct na de 
aansluiting Fortlaan (door middel van het plaatsen 
van bord C7).

Bezwaarschrift indienen
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 6 
weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift 
indienen bij het college B&W van gemeente Hoeksche 
Waard. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn 
en bevat ten minste de naam en het adres van 
de indiener, de datum van het bezwaarschrift, de 
gronden van het bezwaar, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar zich richt en 
een telefoonnummer waarop de indiener overdag 
bereikbaar is, zodat wij de indiener kunnen uitnodigen 
voor een informeel gesprek. Voor de wijze waarop 
het bezwaarschrift wordt behandeld, verwijzen wij 
belanghebbenden naar de website: 
www.gemeentehw.nl.

Voorlopige voorziening vragen
Belanghebbenden kunnen, als onverwijlde spoed 
dat – gelet op betrokken belangen – vereist, 
ook een voorlopige voorziening vragen bij de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. 
Belanghebbenden kunnen ook digitaal een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moeten belanghebbenden wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit besluit? Neem dan 
contact op met het team Openbare Ruimte via 
telefoonnummer 14 0186.

Heinenoord – aanpassen 
voorrangssituatie en aanwij-
zing parkeerplaatsen voor 
het opladen van elektrische 
voertuigen
Het college van B&W heeft het volgende besloten:
• het aanpassen van de voorrangssituatie op 

de kruisingen Westdijk/Goidschalxoordsedijk 
en de kruising Goidschalxoordsedijk met 
Goidschalxoordsedijk ter hoogte van huisnummers 
24/30; dit door middel van het plaatsen van borden 
B06 en haaientanden op een dusdanige manier dat 
verkeer op de Goidschalxoordsedijk voorrang heeft 
op het overige verkeer. Dit in het kader van de 
realisatie van een fietsstraat;

• het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het 
uitsluitend opladen van elektrische voertuigen, 
waarbij aanvankelijk slechts 1 parkeerplaats 
wordt gerealiseerd. Het gaat om de 2 meest 
zuidelijke parkeervakken van de parkeervakken 
gelegen aan de oostzijde van huisnummer 24 aan 
de Goidschalxoordsedijk. Als later blijkt dat daar 
behoefte aan is wordt de tweede parkeerplaats 
gerealiseerd voor het uitsluitend opladen van 
elektrische voertuigen.

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
binnen 6 weken na bekendmaking daarvan een 
bezwaarschrift indienen bij het college van B&W 
van gemeente Hoeksche Waard. Het bezwaarschrift 
moet ondertekend zijn en bevat ten minste de naam 
en het adres van de indiener, de datum van het 
bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
zich richt en een telefoonnummer waarop de indiener 
overdag bereikbaar is, zodat wij de indiener kunnen 
uitnodigen voor een informeel gesprek. Voor de 
wijze waarop het bezwaarschrift wordt behandeld, 
verwijzen wij belanghebbenden naar de website: 
www.gemeentehw.nl.

Voorlopige voorziening vragen
Belanghebbenden kunnen, als onverwijlde spoed 
dat – gelet op betrokken belangen – vereist, 
eveneens een voorlopige voorziening vragen bij 
de Voorzieningenrechter van de rechtbank in 
Rotterdam. Belanghebbenden kunnen ook digitaal 
een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moeten belanghebbenden wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit besluit? Neem dan 
contact op met het team Openbare Ruimte via 
telefoonnummer 14 0186.

’s-Gravendeel,  
Oud-Beijerland en Strijen - 
Aanwijzing parkeerplaatsen 
voor het opladen van  
elektrische voertuigen
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft besloten om 2 parkeerplaatsen aan te 
wijzigen voor het uitsluitend opladen van elektrische 
voertuigen, waarbij aanvankelijk slechts  
1 parkeerplaats wordt gerealiseerd op de locaties:
• Hendrik Hamerstraat in ’s-Gravendeel;
• Vleugel in Oud-Beijerland;
• Muzieklaan in Oud-Beijerland;
• Nassaustraat in Strijen.
Als later blijkt dat daar behoefte aan is wordt 
de tweede parkeerplaats gerealiseerd voor het 
uitsluitend opladen van elektrische voertuigen.

Meer informatie
Is onze beslissing niet duidelijk of bent u het er niet 
mee eens? Of heeft u informatie waar wij geen 
rekening mee hebben gehouden? Bel dan met team 
Openbare Ruimte via telefoonnummer 14 0186 of  
via e-mail  info@gemeentehw.nl. 

Bezwaar maken
Bent u het nog niet eens met deze beslissing? Dan 
kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. 
Dit doet u door een brief te sturen aan: Het college 
van B&W van gemeente Hoeksche Waard, 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.

Kennisgeving 
ontwerpbeschikking,  
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht  
(Z-21-391619)
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij, gelet op de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), heeft besloten om de 
omgevingsvergunning verleend op 9 april 2013 voor 
de inrichting Argos ‘onbemand tankstation op Bosweg 
Strijen’ aan de Bosweg 17 in Strijen in te trekken. Er 
wordt op deze locatie geen nieuw bedrijf gebouwd.

Ter inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde 
stukken liggen van donderdag 2 september tot en 
met donderdag 14 oktober ter inzage. Wilt u de 
ontwerpbeschikking op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met een medewerkers van het team 
Omgeving via telefoonnummer 14 0186.

Zienswijze
Binnen 6 weken na de dag waarop de 
ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, kan een 
ieder daarover zienswijzen inbrengen. Schriftelijke 
zienswijzen kunt u sturen naar 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.

Voor het naar voren brengen van mondelinge 
zienswijzen neemt u contact op met de behandelend 
ambtenaar via telefoonnummer 078 - 770 85 85.

Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen 
wordt een verslag gemaakt.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de 
uiteindelijke beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Bekendmaking Wet 
milieubeheer
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat zij, in het kader van 
activiteitenbesluit milieubeheer, de volgende 
meldingen heeft ontvangen:

• Melding Activiteitenbesluit Oranjeweg 52 in Zuid-
Beijerland, ontvangen op woensdag 28 juli. Deze 
melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-21-395012.



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

• Melding Activiteitenbesluit Parallelweg 28 in 
Klaaswaal, ontvangen op vrijdag 30 juli. Deze 
melding is afgehandeld onder zaaknummer  
Z-21-395181.

• Melding Activiteitenbesluit Griendweg 45 in 
‘s-Gravendeel, ontvangen op donderdag 12 

augustus. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-21-395569.

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.

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat vindt de gemeenteraad 
van de voorstellen van het 
college? 
Aankomende week geeft de raad zijn mening. 
Dat gebeurt op dinsdagavond 7 september in 2 
vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden. 

Oordeelsvormende vergadering Fysiek 
domein, Bestuur & middelen
In deze bijeenkomst praat de raad onder 
meer over een aantal bestemmingsplannen, 
dagtoerismebelasting Tiengemeten en het 
wegencategoriseringsplan Hoeksche Waard. 

Wat mag op deze weg? 
Het is belangrijk dat inwoners en weggebruikers 
kunnen zien waar een weg of een straat voor bedoeld 
is. Bevind je je bijvoorbeeld op een doorgaande 

weg of op een woonerf? Dat maakt uit voor wat je 
dan mag (en niet mag). Het college heeft een plan 
gemaakt waarin alle wegen binnen de bebouwde 
kom zijn gecategoriseerd. Dit plan volgt de landelijke 
richtlijnen van het Duurzaam Veilig Principe en wordt 
7 september gepresenteerd. Wat vindt de raad van dit 
plan?  

Oordeelsvormende vergadering ‘Sociaal 
domein, Duurzaamheid & Economie 
In deze bijeenkomst praat de raad over de 
Mantelzorgagenda 2021-2024 en de actualisatie van 
de detailhandelsvisie 2021. 

De juiste winkel op de juiste plek 
Het college wil in de Hoeksche Waard een vitale en 
toekomstbestendige detailhandelsstructuur met 
onderscheidende en aantrekkelijke winkelgebieden. 
Hoe ze dat wil bereiken (en behouden) staat in de 

geactualiseerde Detailhandelsvisie. Op dinsdag 
7 september praat de raad over deze visie.  

Agenda en vergaderstukken
De gehele agenda en de stukken voor deze 
bijeenkomsten vindt u op 
https://www.gemeentehw.nl/agendas-en-
vergaderstukken. Klik op datum 7 september 2021, 
daar vindt u de 2 bijeenkomsten.


