
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

Vrijwilligers gezocht voor 
nieuwe buurtbuslijn
Buurtbuslijn 680 gaat naar verwachting rond de 
komende jaarwisseling rijden tussen Barendrecht 
Centrum en Heinenoord busstation/Industrieterrein 
Boonsweg.

Bent u op zoek naar leuk vrijwilligerswerk voor een 
paar uur per week en vindt u autorijden leuk? En bent 
u daarbij graag het visitekaartje op de bus? Dan bent  
u de aangewezen persoon. Het rijrooster wordt 
maandelijks in goed overleg opgesteld. 

Aanmelden of interesse? 
Voor meer informatie of aanmelden, stuurt u een mail 
naar busheinenoord@hotmail.com.

Scootmobiel Informatiedag 
in Oud-Beijerland
Dinsdag 21 september houdt Veilig Verkeer 
Nederland, samen met de gemeente en de Regionale 
Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Hoeksche 
Waard een Scootmobiel Informatiedag. De cursus is 
bedoeld om de verkeerstheorie te behandelen en 
om te kijken of de eigen rijstijl veilig is. VVN geeft 
persoonlijk advies 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 
woensdag 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. ’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 dinsdag 21 september en 
duurt van 10.00 tot 15.15 uur.  U bent welkom in de 
kantine van voetbalvereniging SHO aan de Langeweg 
18 in Oud-Beijerland. Aan de training zijn geen kosten 
verbonden en u kunt gratis gebruik maken van koffie 
en een lunch.

Inschrijven
Wilt u meedoen? Schrijf u dan in bij mevrouw 
L. de Jong van Veilig Verkeer Nederland door een 
mail te sturen naar werkgroepsenioren@kpnmail.nl  
of te bellen naar 0184 – 685 317.
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Er staan weer 
nieuwe vacatures op 
werkenbijdehw.nl!

• Functioneel beheerder zaakgericht werken
• Accountmanager Werk

Bijeenkomsten Zonnepark 
Heinenoord
In september en oktober gaan inwoners van 
Heinenoord en belanghebbenden, Eneco, a.s.r. 
verzekering en gemeente Hoekse Waard in 3 
bijeenkomsten aan de slag met het plan voor een 
zonnepark in Heinoord. Via onze digitale nieuwsbrief 
hebben inwoners en belanghebbenden daarvoor een 
uitnodiging ontvangen. 

Ten westen van de Heinenoordtunnel is een initiatief 
ontwikkelt voor een zonnepark, door Eneco en a.s.r. 
verzekering. Maar waar het zonnepark precies komt en 
hoe, dat willen Eneco, a.s.r. verzekering en gemeente 
Hoeksche Waard graag samen met betrokkenen 
uitzoeken. Het doel is om duurzame energie op te 
wekken én het landschap aantrekkelijk te houden 
voor recreatie en natuur. De bijeenkomsten zijn op 
maandagavond 27 september, maandagavond  
11 oktober en woensdagavond 27 oktober.

Samen een plan maken, gaat stap voor stap 
Daarom zijn er 3 bijeenkomsten. Aan alle 
bijeenkomsten meedoen? Graag! Een keuze maken, 
kan ook. Tijdens iedere bijeenkomst staat een andere 
vraag centraal. Gespreksleiders zorgen ervoor dat 
alle deelnemers goed hun ideeën naar voren kunnen 
brengen. 

1.  Hoe ervaren wij het landschap en hoe kijken wij 
tegen de ontwikkelingen in het gebied aan? 

2.  Wat vinden wij belangrijk om te behouden en 
hoe kan dit terugkomen in de inrichting van het 
landschap? 

3.  Waar kunnen wij de onderdelen van het zonnepark 
plaatsen, zodat door het gebied fietsen of wandelen 
een fijne beleving blijft?

  
Het initiatief van het zonnepark ligt in een gebied 
van 55 hectare. Eventueel kan de 20 hectare aan 
zonnepark in maximaal 4 delen worden gesplitst. 
Ook worden er nieuwe (jonge) bomen aangeplant en 
komt er een fietspad. De rest van de inrichting van het 
gebied is open. 

Aanmelden voor de bijeenkomsten? 
De bijeenkomsten zijn op maandag 27 september, 
maandag 11 oktober en woensdag 27 oktober. Alle 
3 vinden zij plaats in Heinenoord en in de avonduren. 
Vanwege de coronamaatregelen is het nodig om u 
vooraf aan te melden. Voor de eerste bijeenkomst 
kunt u zich aanmelden tot uiterlijk woensdag  
15 september. Voor de andere bijeenkomsten  
kunt u dit nog tot  vrijdag 1 oktober doen. 

Aanmelden doet u door een e-mail te sturen aan 
ondersteuningpro@gemeentehw.nl. U vermeldt 
hierbij:
• Voor welke bijeenkomst(en) u zich aanmeldt;
• Met hoeveel personen u wilt komen. 

Na aanmelding ontvangt u een programma, 
inclusief plaats en tijd, en nadere informatie. We 
werken op deze manier, omdat we vanwege de 
coronamaatregelen vooraf moeten weten op hoeveel 
mensen wij kunnen rekenen.



Help mee bomenlijst 
compleet te maken
In de Hoeksche Waard staan veel bomen, waaronder 
behoorlijk wat bijzondere bomen. Bijvoorbeeld bomen 
met een monumentale status, cultuurhistorische 
waarde of bomen die beeldbepalend zijn voor 
een dorp. Om deze bomen extra te beschermen, 
gaat gemeente Hoeksche Waard een nieuwe 
Bomenlijst opstellen. Op deze lijst worden alle 
gemeentelijke bomen, waardevolle of monumentale 

particuliere bomen, en monumentale bomen in 
het buitengebied opgenomen. De bomen op deze 
lijst mogen niet zomaar gekapt worden. Om ze te 
beschermen tegen kap of rigoureuze snoei is altijd een 
omgevingsvergunning voor kap nodig. Voor de nieuwe 
bomenlijst voegen wij de lijsten van de voormalige 
5 gemeenten samen. Ook willen we kijken of er nog 
meer bomen op deze lijst thuishoren. En daarbij 
hebben wij uw hulp nodig. 

Draag waardevolle bomen aan voor de 
Bomenlijst
De gemeente wil de nieuwe Bomenlijst in 
samenwerking met haar inwoners en lokale 
natuurorganisaties opstellen. Staat er in uw tuin 
of omgeving een bijzondere boom? Dan roepen 
wij u op om deze voor de Bomenlijst in te sturen. 
Mail uw voorstel voor zaterdag 11 september naar: 
bomenlijst@gemeentehw.nl. Vermeld in uw e-mail 
de precieze plaats waar de boom staat (eventueel 
huisnummer, maar in ieder geval straatnaam en dorp) 
en voeg een foto van de boom bij. Wilt u zeker weten 
dat uw boom niet op één van de huidige bomenlijsten 
staat? Kijk dan bij ‘Documenten’ op 
www.gemeentehw.nl/direct-regelen/wonen 
-en-verkeer/boom-kappen

Alle nieuwe voorstellen worden 
beoordeeld
Wij beoordelen de bomen zoveel mogelijk vanaf 
de openbare weg. Daarnaast onderzoeken wij 
of de bomen die op 1 van de oude bomenlijsten 
staan, op deze lijst kunnen blijven staan. Een boom 
kan bijvoorbeeld door een storm omgewaaid 
zijn. Of een boom kan in zo’n slechte staat zijn en 
een gevaar voor de omgeving vormen, dat er een 
omgevingsvergunning voor kap moeten worden 
aangevraagd. 

Hoe komen we tot een definitieve 
Bomenlijst?
Na het beoordelen van alle bomen maken we een 
voorlopige Bomenlijst. De voorlopige Bomenlijst 
wordt vervolgens aangeboden aan het college 
van B&W. Deze wordt dan tijdelijk vastgesteld en 
gepubliceerd. Bent u eigenaar van een boom op de 

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 vindt de jaarlijkse 
Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard plaats 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. 
De Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard voor 
ondernemers vindt plaats op vrijdag 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 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

lijst en bent u het er niet mee eens dat deze op de lijst 
staat? Dan kunt u een zienswijze indienen. Wij nemen 
uw reactie dan mee in de verdere besluitvorming 
over de lijst. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de 
definitieve lijst vast. 

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail 
te sturen naar bomenlijst@gemeentehw.nl.

Participatieavond 
ontsluiting Hoeksche Waard 
zuidwest
Op maandag 20 september houden wij de tweede 
digitale participatieavond. Dit is een online 
bijeenkomst. Alle inwoners uit zuidwest Hoeksche 
Waard en andere geïnteresseerden kunnen hieraan 
deelnemen na aanmelding via de website. 

Tijdens de participatieavond presenteert 
netwerkorganisatie APPM haar bevindingen tot nu 
toe en geeft een advies over een mogelijke oplossing. 
APPM sprak in de afgelopen periode met diverse 
partijen zoals dorpsverenigingen,  belangengroepen, 
ondernemers en inwoners. Ook de eerder uitgevoerde 
onderzoeken en opgehaalde informatie die wij kregen 
tijdens de eerste participatieavond op donderdag 8 juli 
verwerkte zij in het advies. 

Tijdens de informatieavond kunnen de aanwezigen 
reageren op het concept advies en vragen stellen. 
Eventuele input verwerkt APPM in het definitief 
advies. Dit advies biedt APPM aan de colleges 
van gemeente Hoeksche Waard en Waterschap 
Hollandsche Delta aan. 

Betere ontsluiting nodig
Het zuidwesten van de Hoeksche Waard is niet met 
hoofdwegen ontsloten. Dit betekent dat auto’s en 
zwaar vrachtverkeer over de kleinere polderwegen en 
kwetsbare dijken rijden. Dit levert gevaarlijke situaties 
op want er zijn vaak geen aparte fietspaden. Daarnaast 
is er het verkeer dat naar de recreatiegebieden 
aan de zuidwest kant van de Hoeksche Waard 
gaat en zorgt de toekomstige ontwikkeling van de 
Leenheerenpolder later ook voor extra verkeer. 
Daarom gaan we werken aan een betere ontsluiting 
van het zuidwesten van de Hoeksche Waard.

Aanmelden voor de participatieavond
Om de avond bij te wonen kunt u zich tot uiterlijk 
vrijdag 17 september 17.00 uur aanmelden. Hiervoor 
gaat u naar www.gemeentehw.nl/ontsluitinghwzw. 
Onder het kopje ‘tweede participatieavond op  
20 september’ vindt u het aanmeldformulier. U krijgt 
dan uiterlijk maandag 20 september per e-mail een link 
toegestuurd om de avond bij te wonen.  

Meer informatie?
Meer informatie over de avond vindt u op 
www.gemeentehw.nl/ontsluitinghwzw. Voor vragen 
over het project kunt u terecht bij Marjolein Luyten via 

telefoonnummer 14 0186 of via e-mail  
marjolein.luyten@gemeentehw.nl. Voor vragen 
over de Leenheerenpolder kunt u terecht bij  
Henk Groeneveld via telefoonnummer  14 0186  
of via e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl.

Informatiebijeenkomst Laan 
van Westmolen
Op het terrein van de voormalige gemeentewerf 
achter de brandweerkazerne in Mijnsheerenland 
(project Laan van Westmolen genaamd) wil HW Wonen 
woningbouw realiseren. HW Wonen heeft samen met 
gemeente Hoeksche Waard een plan gemaakt. Tijdens 
een informatiebijeenkomst op dinsdag 14 september 
van 19.30 tot 20.30 uur vindt de presentatie van het 
ontwerp van de stedenbouwkundige studie plaats. 
Vanwege de coronamaatregelen is deze bijeenkomst 
digitaal via Teams. Vragen over de plannen worden 
beantwoord via de chat. 

Aanmelden
Bent u benieuwd naar de plannen of heeft u vragen? 
U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst 
door een e-mail te sturen naar 
teamsecretariaat@hwwonen.nl. U ontvangt dan 
uiterlijk dinsdag 14 september de deelnamelink 
naar de digitale bijeenkomst en verdere uitleg over 
deelname.

Zaterdag 11 september 
Open Monumentendag 
Hoeksche Waard
Ook dit jaar openen duizenden monumenten 
hun deuren tijdens de VriendenLoterij Open 
Monumentendag. Het landelijke thema van deze 35e 
editie is ‘Inclusie’ met de slogan ‘Mijn monument is 
jouw monument‘. Een vrije vertaling van ‘Mi casa es su 
casa’, waarbij gastvrijheid en openheid centraal staan. 
Op deze feestelijke dag zijn vele monumenten gratis 
voor het publiek toegankelijk. Ook in de Hoeksche 
Waard kun je mooie en bijzondere monumenten 
bezoeken zoals boerderijen, kerken, musea en andere 
historische plekken. Ondanks dat door corona nog niet 
alle monumenteneigenaren mee kunnen doen, is er 
genoeg te beleven en te zien. Tijdens het evenement 
zijn alle coronaregels van toepassing.

Nieuwe website 
www.openmonumentendaghw.nl
Behalve op de landelijke website staat de informatie 
over de deelnemende Hoeksche Waardse 
monumenten dit jaar voor het eerst op een eigen 
website: www.openmonumentendaghw.nl. De 
inhoud van de website is mede tot stand gekomen 
in samenwerking met de monumenteneigenaren en 
-beheerders. Regelmatig wordt er nog informatie 
toegevoegd door deelnemende locaties.  
Houd de website dus in de gaten. Of volg  
@openmonumentendaghw op Instagram en  
@omdhw2021 op Facebook.

Doe mee met Hoeksche Waard Discovery
Nieuw dit jaar is ook de ‘Hoeksche Waard Discovery’. 
Dit is een ontdekkingstocht waarbij deelnemers – op 
eigen gelegenheid – zoveel mogelijk vragen proberen 
te beantwoorden over de geschiedenis van de 
Hoeksche Waard en haar bijzondere monumenten. 
Zelfs de échte Hoeksche Waarder zal nog versteld 
staan van de historische gebeurtenissen, actuele 
weetjes en bijzondere feiten die onderweg te vinden 
zijn. Ook zijn er extra punten te verdienen met leuke 
bonusopdrachten. Deelnemers maken kans op mooie 
prijzen. Aanmelden kan via een inschrijfformulier 

op www.openmonumentendaghw.nl. Deelnemers 
ontvangen uiterlijk vrijdag 10 september de 
spelinformatie in hun mailbox. Bij Museum Hoeksche 
Waard ligt ook een geprinte versies van het spel.
 
Meer informatie op 
www.openmonumentendaghw.nl
Op de website www.openmonumentendaghw.nl 
is meer informatie te vinden over de deelnemende 
monumenten, de openingstijden, activiteiten en 
Hoeksche Waard Discovery.

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

30-08-2021 Het plaatsen van een container - nabij 

Munnikendijk 14 Westmaas. (Z/21/112335)

30-08-2021 Het plaatsen van een dakopbouw - 

Dotterbloemstraat 59 in Klaaswaal. 

(Z/21/112222)

30-08-2021 Het splitsen van de woning in 2 woningen 

- Bootstraat 23 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/112277)

31-08-2021 Het bouwen van een opfokstal en 

overkapping - Land van Esseweg 9 in 

Strijen. (Z/21/112495)

31-08-2021 Het plaatsen van een carport met 

kleine berging - Blaaksedijk 207 in 

Mijnsheerenland. (Z/21/112530)

31-08-2021 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

achterzijde van de woning - Sportlaan 46 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/112415)

01-09-2021 Het bouwen van een aanbouw - 

Schuringsedijk 162 in Numansdorp. 

(Z/21/112692)

01-09-2021 Het bouwen van een nieuwbouwwoning 

- Torensteelaan 116 kadastrale sectie 

D Bouwnummer 9  in Numansdorp. 

(Z/21/112624)

01-09-2021 Het bouwen van een woning - Torensteelaan 

120 in Numansdorp. (Z/21/112642)

01-09-2021 Het bouwrijp maken van de grond voor 

het bouwen van 7 tiny houses - Langeweg 

sectie G 746 en 584 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/112577)

01-09-2021 Het wijzigen van de bestemming - 

Grebbestraat 46 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/112661)

02-09-2021 Het bouwen van een opslagloods - Simon 

Stevinstraat 14 in Strijen. (Z/21/112724)

02-09-2021 Het plaatsen van een dakkapel - 

Schuringsedijk 82 in Numansdorp. 

(Z/21/112802)

02-09-2021 Het uitbreiden van een woning - De Laagjes 

12 in Heinenoord. (Z/21/112772)



02-09-2021 Het vergroten van een woning - Kooijstraat 

22 in ‘s Gravendeel. (Z/21/112731)

03-09-2021 Het bouwen van een woning - Kornet 2 in 

Numansdorp. (Z/21/112942)

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

27-08-2021 Het bouwen van een bedrijfsgebouw - 

Chr. Huygensstraat 38 in Numansdorp. 

(Z/21/102680)

30-08-2021 Het bouwen van een afdak - Strijensedijk 28 

in ‘s-Gravendeel. (Z/21/102634)

30-08-2021 Het plaatsen van een dakkapel - Kreekkant 

1b in Nieuw-Beijerland. (Z/21/106444)

30-08-2021 Het bouwen van een woning - Keizersdijk 

115  in Strijen. (Z/21/106939)

30-08-2021 Het bouwen van een woning - Fortlaan 43 in 

Numansdorp. (Z/21/104903)

31-08-2021 Het renoveren van het bestaande pand in 

4 appartementen en veranderen van de 

gevel - Havenstraat 30 in Numansdorp. 

(Z/21/097763)

01-09-2021 Het bouwen van een glasvezelcentrale - 

W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/109273)

01-09-2021 Het vestigen van een personal training- 

en revalidatiestudio - Polderboom 1 in 

Goudswaard. (Z/21/110992)

02-09-2021 Het wijzigen van het gebruik - 

Hortensiastraat 44 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/108518)

02-09-2021 Het vergroten van de garage - Poldervaart 1 

in ‘s-Gravendeel. (Z/21/109957)

 
Beslistermijn verlengen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

30-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Hallinxweg 46 

in Numansdorp. (Z/21/112249)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Burgemeester 

G. de Katerstraat 27 in Maasdam. 

(Z/21/112467)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - De Roolaan 3 

tot en met 13 en Kartuizerveld 1 tot en met 

15 in Westmaas. (Z/21/112513)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Eikenlaan 67 

in Puttershoek. (Z/21/112520)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Heyne 

van Althenastraat 8 e.o. in Heinenoord. 

(Z/21/112519)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Klipper 15 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/112498)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Kooimansland 2 in Heinenoord. 

(Z/21/112505)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Margrietstraat 

10 in Piershil. (Z/21/112502)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Nassaulaan 

104 in Puttershoek. (Z/21/112509)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Van 

Goyenstraat 6 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/112500)

01-09-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Brabersweg 

4a in Mijnsheerenland. (Z/21/112636)

02-09-2021 Het slopen van de technische ruimte en de 

sprinklertank - Alexander Flemingstraat 9 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/112824)

02-09-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Noord 

Kavelsedijk 12 in Strijen. (Z/21/112798)

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

31-08-2021 Vergunning voor het innemen van een 

standplaats met een informatiebus ten 

behoeve van de aanleg van glasvezel, 

op dinsdag 19 oktober en woensdag 20 

oktober op de parkeerplaats van de LIDL 

aan de Striene in Strijen.

31-08-2021 Tijdelijke standplaatsvergunning voor de 

verkoop van oliebollen in de periode van 

woensdag 20 oktober tot en met vrijdag 

31 december ter hoogte van de Oost 

Voorstraat 8 in Oud-Beijerland.

31-08-2021 Vergunning voor het organiseren van een 

wieler- en hardloopwedstrijd de Run Bike 

Marathon op zondag 10 oktober van 09.00 

tot 17.00 uur bij atletiekvereniging Spirit 

aan de Langeweg 14 in Oud-Beijerland.

31-08-2021 Tijdelijke standplaatsvergunning voor de 

verkoop van peren en jam op dinsdag 26 

oktober en dinsdag 2 november in het 

winkelcentrum van Zuid-Beijerland.

01-09-2021 Vergunning voor het organiseren van een 

hardloopwedstrijd de Road 2 Rotterdam 30 

km op zondag 12 september van 09.30 tot 

14.00 uur bij atletiekvereniging Spirit aan de 

Langeweg 14 in Oud-Beijerland.

01-09-2021 Collectevergunning voor de verkoop 

van peren en jam ten behoeve van het 

huizenproject in Sri Lanka voor de Stichting 

House 4 Sri Lanka van van maandag  

18 tot en met zaterdag 23 oktober in  

Zuid-Beijerland.

25-08-2021 Rectificatie! Eerder was vermeld dat het 

hier gaat om een rommelmarkt, maar 

het betreft hier een vergunning voor de 

verkoop van lokale producten op zaterdag 

25 september van 10.00 tot 17.00 uur aan de 

Zwanegatsedijk 1a in Maasdam.

 
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

06-09-2021 KWF Kankerbestrijding in alle dorpen van 

gemeente Hoeksche Waard.

13-09-2021 Prinses Beatrix Spierfonds 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

30-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Hallinxweg 46 

in Numansdorp. (Z/21/112249)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Burg G de 

Katerstraat 27 in Maasdam. (Z/21/112467)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - De Roolaan  

3 tot en met 13 en Kartuizerveld 1 tot en 

met 15 in Westmaas. (Z/21/112513)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Eikenlaan 67 

in Puttershoek. (Z/21/112520)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Heyne 

van Althenastraat 8 e.o. in Heinenoord. 

(Z/21/112519)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Klipper 15 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/112498)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Kooimansland 

2 in Heinenoord. (Z/21/112505)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Margrietstraat 

10 in Piershil. (Z/21/112502)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Nassaulaan 

104 in Puttershoek. (Z/21/112509)

31-08-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - van 

Goyenstraat 6 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/112500)

01-09-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Brabersweg 4 

A in Mijnsheerenland. (Z/21/112636)

02-09-2021 Het slopen van de technische ruimte en de 

sprinklertank - Alexander Flemingstraat 9 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/112824)

02-09-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Noord 

Kavelsedijk 12 in Strijen. (Z/21/112798)

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 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 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. 

Vervolg



V E R V O L G

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).

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Gravin Sabinastraat 57 e.o. 
Zuid-Beijerland’ 
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan 
‘Gravin Sabinastraat 57 e.o. Zuid-Beijerland’ met 
bijbehorende stukken ter inzage legt. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op 
het uitbreiden van  Konijnendijk Mode, de aanleg van 
een parkeerterrein, de plaatselijk herinrichting van de 
Gravin Sabinastraat en het salderen van ongebruikte 
detailhandelsfuncties aan de Dorpsstraat. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Gravin Sabinastraat 57 
e.o. Zuid-Beijerland’ en alle bijlagen liggen met ingang 
van donderdag 9 september tot en met woensdag 20 
oktober ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-
code: NL.IMRO.1963.BPGrSabinastrZB20-ON01).  
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak 
dan een afspraak met Misja Maes via telefoonnummer  
088 - 647 17 09. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) 
indienen tijdens de periode dat de stukken ter 
inzage liggen. Het indienen van een zienswijze 
per e-mail is niet mogelijk. Uw zienswijze tegen 
het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan: 
Gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard, 
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
‘Gravin Sabinastraat 57 e.o. Zuid-Beijerland’.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? 
Of heeft u vragen? Neem dan contact op met 
Misja Maes (misja.maes@gemeentehw.nl) of met 
Henriette Vernes. Zij is projectleider en bereikbaar 
via telefoonnummer 088 – 647 16 51 of via e-mail 
henriette.vernes@gemeentehw.nl. 

Wet Geluidhinder

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
maakt bekend dat zij:
• Bij besluit van donderdag 5 augustus 2021, 

kenmerk IenW/BSK-2021/215442, met toepassing 
van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van 
de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare 
waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld 
die de gevels van woningen gelegen aan de wegen 
‘Blaaksedijk Oost, Maasweg, Reedijk, Stougjesdijk 
en de Strijenseweg in Mijnsheerenland, Westmaas, 
Heinenoord en ‘s-Gravendeel, gemeente Hoeksche 
Waard, vanwege de wegen ‘Blaaksedijk Oost, 
Maasweg, Reedijk, Stougjesdijk en de Strijenseweg’ 
mogen ondervinden;

• Bij besluit van woensdag 25 augustus 2021, 
kenmerk IenW/BSK-2021/217554, met toepassing 
van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van 
de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare 
waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld 
die de gevels van woningen gelegen aan de wegen 
‘Damsteeg, Dorpsstraat, Molendijk, Oudendijk, 
Spuidijk, Spuistraat en Zwartsluisje’ in Nieuw-
Beijerland, Piershil en Zuid-Beijerland, gemeente 
Hoeksche Waard, vanwege de wegen ‘Dorpsstraat, 
Molendijk, Oudendijk, Spuidijk en Zwartsluisje’ 
mogen ondervinden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet 
geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluiten tevens 

de maatregelen vastgesteld die strekken tot het 
terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de 
hiervoor genoemde wegen, binnen de woningen voor 
zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde 
lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde 
van 43 dB.

De besluiten en de daaraan ten grondslag liggende 
stukken liggen met ingang van donderdag 9 september 
gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:
• De publieksbalie van het gemeentehuis in  

Oud-Beijerland gedurende de openingstijden;
• Het Bureau Sanering Verkeerslawaai 

(Steinhagenseweg 2d in Woerden) gedurende 
werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van 
deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken 
dient u vooraf telefonisch contact op te nemen  
met het Bureau Sanering Verkeerslawaai  
(0348 – 487 450).

Tot de besluiten behoort een lijst van de betrokken 
woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste 
toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het 
indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond 
van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, 
6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van 
de dag na die waarop het besluit door middel van 
publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift 
dient te worden gericht aan: De staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering 
Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB  Woerden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat 
ten minste de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van 
het bezwaar.

Ontwerpbesluit uitgebreide 
procedure
De gemeente heeft op vrijdag 3 september 
een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag 
met zaaknummer 2021-01486 voor een 
omgevingsvergunning op locatie Wilgenlaan 15 
in Puttershoek. In het ontwerpbesluit wordt de 
vergunning toegekend. Het besluit betreft:
• Het brandveilig gebruiken van de Petrus-

Datheenschool.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn 
enkel digitaal beschikbaar en kunnen per email worden 
verstuurd. U kunt hiervoor een bericht sturen aan: 
omgevingsvergunning@gemeentehw.nl. Vermeld in 
de email het zaaknummer en locatie.De inzageperiode 
is 6 weken en start op vrijdag 3 september.

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

DE WOON, ZORG &
WELZIJN OPGAVEN

Gemeente Hoeksche Waard 2020 - 2030

L A N G E R  Z E L F S T A N D I G  T H U I S

EXTRAMURALISERING

1:  Bron CBS,  2021

VERGRIJZING

2

2:  Bron Woningmarktanalyse 2019,  Gemeente Hoeksche Waard en HW Wonen

A A N P A S B A A R H E I D  B E S T A A N D E  W O N I N G V O O R R A A D
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 AANDEEL 65-PLUSSERS

23%
VAN DE INWONERS

2 0 2 0

27%
VAN DE INWONERS

2 0 3 0
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 AANDEEL 75-PLUSSERS

9%
VAN DE INWONERS

2 0 2 0

14%
VAN DE INWONERS
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BEVOLKINGSOPBOUW 2020

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

3:  Bron Woonzorgwi jzer ,  bewerking RIGO

AFNAME MANTELZORGERS 

D E C E N T R A L I S T A T I E  Z O R G U I T G A V E N  W M O  V O O R Z I E N I N G E N

 4 :  Bron PBL,  Regionale  ontwikkel ingen in  het  aantal  potent iële  helpers  van ouderen tussen 1975-2040 (2018) .  

14 mantelzorgers
op 1 hulpbehoevende

 
COROP-REGIO GROOT RIJNMOND

2 0 2 0
6 mantelzorgers

op 1 hulpbehoevende
 

COROP-REGIO GROOT RIJNMOND

2 0 4 0
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 6 :  B r o n  G e m e e n t e  H o e k s c h e  W a a r d .  

GESPANNEN ARBEIDSMARKT ZORGPERSONEEL

5:  Bron UWV Spanningsindicator ,  4e  kwartaal  2020.  C i j fers  representeren de arbeidsmarktregio  Ri jnmond)   

1,93*
KRAPPE ARBEIDSMARKT
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9,12*
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V E R P L E E G K U N D I N G E N
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9,55*
ZEER KRAPPE ARBEIDSMARKT

G E S P E C I A L I S E E R D
V E R P L E E G K U N D I N G E N  

*Het  spanningsc i j fer  komt tot  stand door  het  geschatte  aantal  openstaande vacatures  te  delen door
het  aantal  personen dat  korter  dan 6  maanden een WW-uitker ing ontvangt .

1,40*
GEMIDDELDE ARBEIDSMARKT

V E R Z O R G E N D E N
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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

Bekendmaking Wet 
milieubeheer
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij de volgende melding in het kader 
van activiteitenbesluit milieubeheer heeft ontvangen:
•  Melding Activiteitenbesluit n.n.b. ( sectie F2577, 

F2679) in Numansdorp, Newtonstraat n.n.b. 
(sectie F2577, F2679), ontvangen op maandag 
23 augustus. Melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-21-396043.

•  Melding Activiteitenbesluit in Numansdorp, 
Chr. Huygensstraat 38, ontvangen donderdag 
5 augustus. Melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-21-395296.

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.

Besluit Gehandicapten-
parkeerplaats
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft het volgende besloten:

• Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken aan de Van Gaesbeekstraat tegenover 
huisnummer 3 in Westmaas.

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.


