I N F O R M AT I E
Gemeentenieuws
Ontwikkelingen rondom het
coronavirus
Op onze website www.gemeentehw.nl/coronavirus
houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen
rondom het coronavirus. Deze berichten worden in
verschillende categorieën weergegeven:
• Laatste nieuws
• Informatie voor werkgevers en ondernemers
• Informatie voor scholen en kinderopvang
• Informatie voor (sport)verenigingen
• Dienstverlening gemeente
• Zorgverlening in de Hoeksche Waard
• Coronavirus: wat kunt u zelf doen?
• Regionale informatie
• Landelijke informatie

Informatiemarkt woensdag 15 september
Het COA organiseert een informatiemarkt op woensdag
15 september. Deze informatiemarkt vindt plaats
van 17.00 tot 19.45 uur in sporthal De Schenkel,
Schenkeltje 7b in ’s-Gravendeel. Hier kunt u terecht
met al uw vragen over de noodopvang. Niet alleen
het COA, maar ook de gemeente, Vluchtelingenwerk,
GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA), Politie (wijkagent)
en verschillende vrijwilligersorganisaties zijn aanwezig
om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. U
bent ook van harte welkom als u wilt meedenken over
hoe we er samen voor kunnen zorgen dat de periode
voor, tijdens en na de opvang succesvol verloopt. Deze
inbreng kunnen we meenemen in de afspraken die we
als gemeente met het COA maken. Wilt u helpen bij een
snelle en succesvolle integratie van de nieuwe, tijdelijke
bewoners en zich aanmelden als vrijwilliger? Ook dat is
mogelijk tijdens de informatiemarkt.

15 september
2021

Heeft u zich nog niet aangemeld?
Dat kan vandaag, woensdag 15 september,
door tot 16.30 uur te bellen naar 088 - 647 14 10.
Door de huidige coronamaatregelen kunnen we
helaas niet werken met een vrije inloop.

Aanmelden digitale nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de
digitale nieuwsbrief. Zodra er nieuwe ontwikkelingen
zijn, delen we die met u via deze nieuwsbrief.
Aanmelden kan via onze website
www.gemeentehw.nl/noodopvang.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op en stuur een
e-mail naar noodopvang@gemeentehw.nl of
bel 088 - 647 14 10.

Coronaprik
zonder afspraak
in uw buurt
Kom voor uw eerste prik naar de prikbus op:

Meld u aan voor
digitale nieuwsbrief en
informatiemarkt tijdelijke
noodopvang ‘s-Gravendeel
Het COA heeft gemeente Hoeksche Waard gevraagd
mee te werken aan het openen van een tijdelijke
noodopvanglocatie op het terrein van het voormalige
asielzoekerscentrum (AZC) in ’s-Gravendeel.
Mede door eerdere ervaringen met het opvangen
van vluchtelingen, zowel in ’s-Gravendeel als in
Oud-Beijerland, is het college bereid om onder
voorwaarden mee te werken aan de opvang van
maximaal 375 mensen. Wij dragen daarmee bij aan het
oplossen van een landelijk probleem.

Datum

Plaats prikbus 1

Plaats prikbus 2

Maandag
20 september

Zuid-Beijerland

Puttershoek

Parkeerplaats Albert Heijn

Maximaplein

Dinsdag
21 september

Nieuw-Beijerland

Heinenoord

Parkeerplaats Dorpshuis
De Swaensvoet

Parkeerplaats Sporthal
De Tienvoet

Woensdag
22 september

Strijen

Oud-Beijerland

Parkeerplaats Lidl

Vierwiekenplein

Donderdag
23 september

Goudswaard

Klaaswaal

Parkeerplaats Coorndijkstraat
Allego laadstation

Oranjeplein

Vrijdag
24 september

Mijnsheerenland

‘s-Gravendeel

Parkeerplaats Dorpshart

Parkeerplaats Albert Heijn

Meer informatie over de locaties vindt u op www.gemeentehw.nl/coronavirus.

Tijd
Van 12.00 tot 20.00 uur.

Gratis vaccinatie
Vaccineren tegen corona is gratis.

Soorten coronavaccins
U kunt kiezen uit 2 coronavaccins: BioNTech/Pfizer of Janssen.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de vaccinatie tegen corona? Kom gerust langs bij de
prikbus om uw vragen te stellen. U kiest zelf of u de vaccinatie wilt.
U bent welkom zonder afspraak
Neem een geldig identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs mee
en draag een mondkapje in de prikbus.

Blijk van Waardering
2021 voor mantelzorgers
Hoeksche Waard
Mantelzorgers zorgen voor iemand die ondersteuning
nodig heeft en met wie zij een persoonlijke band
hebben. Dit is vaak een familielid, een ouder, een kind
of een goede bekende, die extra zorg nodig heeft
door een ziekte of beperking. In dit jaar, waarin veel
dingen niet meer konden of mochten door corona,
ging voor mantelzorgers 1 ding wel gewoon door: de
zorg en ondersteuning voor hun dierbare. Gemeente
Hoeksche Waard wil haar waardering laten blijken aan
de mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van
de Hoeksche Waard. Ze schenkt hen daarom een Blijk
van Waardering, een Cadeaubon Hoeksche Waard ter
waarde van € 75,-.

Wie ontvangt deze Blijk van Waardering?
Mantelzorgers die minimaal 3 maanden lang, minstens
8 uur per week, voor iemand zorgen kunnen de Blijk
van Waardering aanvragen. Mantelzorgers die zorgen
voor iemand in de Hoeksche Waard, maar zelf niet in
de gemeente wonen, komen ook in aanmerking voor
de waardering. Mantelzorgers kunnen voor maximaal
1 Blijk van Waardering per jaar in aanmerking komen,
al zorgen zij voor meer dan 1 persoon. Per huishouden
wordt er 1 Blijk van Waardering uitgereikt, ook als er
meerdere mantelzorgers op hetzelfde adres wonen.
Mantelzorgers zelf kunnen de waardering aanvragen
door het aanvraagformulier in te vullen en te
retourneren aan MEE Mantelzorg, de organisatie voor
mantelzorgondersteuning in de Hoeksche Waard.
De gemeente vraagt inwoners om mantelzorgers die
zij kennen te attenderen op de Blijk van Waardering.
Dit geldt ook voor professionele zorgverleners die
contact hebben met partners, ouders of overige
familie en bekenden van zorgvragers.

Aanvragen van de Blijk van Waardering

Weekendafsluiting A16
richting Rotterdam
Rijkswaterstaat voert van zaterdag 18 tot maandag
20 september onderhoud uit op de A16. De
werkzaamheden vinden plaats in de richting van
Rotterdam. De A16 is 2 nachten afgesloten. Zondag
overdag zijn er 2 rijstroken beschikbaar om de
verkeershinder voor de regio zoveel mogelijk te
beperken. Weggebruikers moeten rekening houden
met een extra reistijd tot een uur.

06-09-2021

Het bouwen van een nieuwbouwpand Hoekseweg 1 in Strijen. (Z/21/113195)

06-09-2021

Het plaatsen van een schutting - Ribesstraat
2 in Puttershoek. (Z/21/113139)

06-09-2021

Het realiseren van een uitrit - Sportlaan 16
in Maasdam. (Z/21/113134)

07-09-2021

Het plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde - Dotterbloemstraat 59 in
Klaaswaal. (Z/21/113380)

07-09-2021

Het plaatsen van een informatiebord
Broekse sluizen - Kooilandsedijk t.h.v. 33 in
Strijen. (Z/21/113250)

Afsluitingen

08-09-2021

Van zaterdag 18 september 23.00 uur tot zondag
19 september 10.00 uur en van zondag 19 september
19.00 uur tot maandag 20 september 05.00 uur zijn
afgesloten:
•	De A16 tussen afrit 20 ’s-Gravendeel/N3 en toerit
22 Zwijndrecht
• Toerit 20 ’s-Gravendeel
Afrit 21 Dordrecht-Centrum
Van zaterdag 18 september 21.00 uur tot maandag
20 september 05.00 uur zijn afgesloten:
• Toerit 21 Dordrecht-Centrum
• Afrit 22 Zwijndrecht
Op zondag 19 september zijn tussen 09.00 en 19.00
uur 2 van de 4 rijstroken van de A16 wél open.
Hierdoor kan het wegverkeer die dag gebruikmaken
van de A16 tussen afrit 20 ’s-Gravendeel/N3 en toerit
22 Zwijndrecht richting Rotterdam.

Het plaatsen van een dakopbouw Beatrixstraat 41 in Nieuw-Beijerland.
(Z/21/113556)

09-09-2021

Het realiseren van een aanbouw
- Cabbeweide 34 in Westmaas.
(Z/21/113655)

09-09-2021

Het realiseren van een aanbouw
- Torenstraat 36 in Numansdorp.
(Z/21/113700)

10-09-2021

Het bouwen van een nieuwe kas en bassin Boomdijk 12 b in Klaaswaal. (Z/21/113735)

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

03-09-2021

Het brandveilig gebruiken van de Petrus
Datheenschool - Wilgenlaan 15 in
Puttershoek. (Z/21/103942)

06-09-2021

Het plaatsen van een aanbouw
- Brandgansstraat 22 in Strijen.
(Z/21/107600)

Omleidingen
Van zaterdag 18 september 21.00 uur tot maandag 20
september 05.00 uur gelden omleidingen via de A59,
A27, A15 en N3.

06-09-2021

30 Nieuw-Beijerland Perceel A 2878.
(Z/21/107573)
06-09-2021

Meer informatie
Kijk voor meer informatie ook op onze website bij
‘Werk in uitvoering’ onder het kopje ‘Actueel’.

Mantelzorgers kunnen het aanvraagformulier
digitaal invullen of downloaden op de website van
MEE Mantelzorg (www.meemantelzorg.nl) of van
de gemeente (www.gemeentehw.nl). Ook kan het
aanvraagformulier opgevraagd worden via het
Servicebureau van MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden,
servicebureau@meeplus.nl of 0181 - 33 35 07.

Het kappen van een boom - nabij Voordoel

Het bouwen van een vrijstaande woning
- Paltrokmolen 41 in Numansdorp.
(Z/21/104112)

07-09-2021

Het uitbreiden van de woning Molendijk 8 in
Numansdorp - Molendijk 8 in Numansdorp.
(Z/21/106725)

08-09-2021

Het plaatsen van een nieuw kozijn in de
voorgevel - Jacob Pauwstraat 25 in
Zuid-Beijerland. (Z/21/109967)

08-09-2021

Het bouwen van een bedrijfspand - Reedijk
7y in Heinenoord perceel kadastraal sectie
G nr. 1977. (Z/21/101689)

Vragen of meer informatie

08-09-2021

Voor vragen of meer informatie over de Blijk van
Waardering kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00
uur contact opnemen met MEE Plus Zuid-Hollandse
Eilanden via e-mail servicebureau@meeplus.nl of via
telefoonnummer 0181 - 33 35 07.

Het plaatsen van beschoeiing paltrokmolen
4 - Paltrokmolen 4 in Numansdorp.
(Z/21/107385)

09-09-2021

Het plaatsen van een tijdelijke woonunit Keizersdijk 115 in Strijen. (Z/21/109740)

09-09-2021

Het bouwen van een woning - Oudendijk 54
in Strijen. (Z/21/108173)

10-09-2021

Het realiseren van een mantelzorgwoning
- Laan van Heemstede 46 in Puttershoek.
(Z/21/109710)

Bekendmakingen
Awb Bekendmakingen

Er staan weer
nieuwe vacatures op
werkenbijdehw.nl!
• Ondersteunend medewerker team
Opvoeden & Opgroeien (24-32 uur)
• Beheerder buitendienst Gemalen &
Riolering (36 uur)

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.

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

07-09-2021

Exploitatievergunning voor Ono Poké aan
de Oostdijk 40 in Oud-Beijerland.

07-09-2021

Vergunning voor de verkoop van vuurwerk
op woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag
31 december bij de Vuurwerkloods
Numansdorp aan de Industriestraat 25 in
Numansdorp.

08-09-2021

Vergunning voor het organiseren van het
evenement Piershil Open Air op zaterdag
25 september ter hoogte van de Voorstraat
in Piershil.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

04-09-2021

Het realiseren van een dakopbouw
- Atalanta 80 in ‘s-Gravendeel.
(Z/21/112999)

Vervolg

V E R V O L G
Verleende Alcoholwet vergunningen/
ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

08-09-2021

Ontheffing artikel 35 voor het schenken
van zwak alcoholische drank gedurende

06-09-2021

Het verwijderen en afvoeren van

Indienen zienswijzen

asbesthoudende materialen - Klein

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.

Zuidbeijerlandsewg 2 in Zuid-Beijerland.
(Z/21/113204)
07-09-2021

Het slopen van de loods - Steegjesdijk 6 in
Piershil. (Z/21/113329)

het evenement Piershil open Air op

Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard heeft op dinsdag 6 juli het volgende besluit
vastgesteld

Uw zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning
kunt u richten aan:
Het college van burgemeester en wethouders van
gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Gorzenweg 1 Heinenoord’.

• Privacybeleid gemeente Hoeksche Waard;

Vragen?

25 september 2021 ter hoogte van de
Voorstraat in Piershil.

Beslistermijn verlengen
Datum

Zakelijke inhoud

verlenging
08-09-2021

Het bouwen van 6 woningen - Achterstraat
2-4 in Strijen. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van
de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor 20-10-2021. (Z/21/101717)

09-09-2021

Het kappen van bomen - De Buitenwaard
in Heinenoord, Perceelnummer 1454. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De

Vastgesteld besluid
Privacybeleid

Bovengenoemd besluit is te raadplegen via de
website www.gemeentehw.nl.
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

nieuwe beslisdatum wordt daardoor
27-10-2021. (Z/21/107595)
10-09-2021

Het vergroten van een agrarische loods
- Tweede Kruisweg 5 in Puttershoek. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo.
De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
24-10-2021. (Z/21/106949)

Realisatie gehandicapten
parkeerplaats in Klaaswaal
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken te realiseren op het tweede parkeervak op
de parkeerplaats ter hoogte van Cello 17 in Klaaswaal.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Bezwaarschrift indienen

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden
op de website van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl

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.

Datum collecte

Naam organisatie

20-09 tot en

Nierstichting in alle dorpen van gemeente

met 25-09-2021

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

06-09-2021

Het slopen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Havendam 14
in Oud-Beijerland. (Z/21/113053)

06-09-2021

Het slopen van een pand - Hoekseweg 1 in
Strijen. (Z/21/113194)

06-09-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Kartuizerveld
7 in Westmaas. (Z/21/113105)

Ontwerp bestemmingsplan
‘Gorzenweg 1 Heinenoord’
ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Gorzenweg 1 Heinenoord’ met bijbehorende stukken
ter inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan

Neem dan contact op met Éowyn van Miltenburg via
telefoonnummer 088 – 647 37 77 of via
e-mail eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl.

Bekendmaking Wet
milieubeheer
• Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt bekend dat zij, in het kader van
activiteitenbesluit milieubeheer, de volgende
melding heeft ontvangen:
	
Milieu (melding) - Jan van der Heijdenstraat 38
Oud-Beijerland. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-21-396290.
•	In de afgelopen periode is een kennisgeving van
het daarbij aangegeven besluit ingediend op
woensdag 8 september door Sando Puinrecycling
ingevolge artikel 4.1 van het ‘Besluit mobiel
bouw- en sloopafval’ voor het plaatsen van een
mobiele puinbreker aan de Boendersweg 38 in
‘s-Gravendeel. De werkzaamheden vinden plaats in
de periode van maandag 27 september tot en met
vrijdag 24 december, gedurende maximaal
1 werkdag van 07.00 tot 19.00 uur.

Meer informatie?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst ZuidHolland 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.

Het bestemmingsplan ‘Gorzenweg 1 Heinenoord’
voorziet in het herbestemmen van het Rijksmonument
de ‘Witte Boerderij’. Na beëindiging van de
agrarische functie is het complex in gebruik genomen
voor detailhandel. Er is sprake van een bestaand
Rijks monumentaal pand dat recent volledig is
gerestaureerd. Met dit bestemmingsplan wordt
geen uitbreiding van de bebouwing toegelaten. Men
wil het pand gaan gebruiken voor horeca door het
vestigen van een restaurant waarbij de grote schuur
wordt gebruikt als zalencentrum. De bestaande
bedrijfswoning aan het voorste deel van de bestaande
boerderij blijft gehandhaafd.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen liggen
met ingang van donderdag 16 september tot en met
woensdag 27 oktober ter inzage. U kunt de stukken
bekijken via de volgende website:
• www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPGorzenw1HN21-ON01)
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien?
Maak dan een afspraak met het team Omgeving,
via telefoonnummer 14 0186.

Het kan weer! De gemeenteraad vergadert
21 september weer in de raadszaal in het
gemeentehuis in Oud-Beijerland. Helaas nog
zonder publiek op de publieke tribune. Dat
is vanwege de coronamaatregelen nog niet
mogelijk. U kunt de vergadering wel live
online volgen. Kijk voor de link op
gemeentehw.nl/gemeenteraad.

Nieuws uit de gemeenteraad
Wat besluit de
gemeenteraad op 21
september? Kijk mee!
Stemt de gemeenteraad Hoeksche Waard in met
de conceptvisie Wonen Welzijn en Zorg? En wat
besluit de gemeenteraad over het afschaffen van de
dagtoeristenbelasting Tiengemeten? Dit en meer staat
dinsdagavond 21 september op de agenda van de
raad. Kijkt u mee? De uitzending start om 19.30 uur.

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 21
september besluit de raad over deze visie.

blijven doen en langer thuis kunnen blijven wonen. Om
dit te bereiken zijn er in de Mantelzorgagenda doelen
gesteld. Stemt de gemeenteraad in met wat het
college voorstelt?

Mantelzorgagenda 2021 – 2024

Vergadering live online te volgen

De gemeente is 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

U kunt de vergadering op dinsdag 21 september 2021
live online volgen via https://www.gemeentehw.nl/
rechtstreekse-uitzendingen-en-geluidsverslagen. De
uitzending begint om 19.30 uur.

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

Klacht of melding over uw omgeving?
Zo geeft u het door
• Download de FIXI-app in de Google
Play Store of de App store.
• Meld het via www.gemeentehw.nl.
• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.
• Buiten kantooruren, bel bij overlast of
gevaar: 088 – 647 17 50.
Storingsdienst Openbare Verlichting
Bel 076 - 581 06 58 of kijk op
storing.moononline.nl.

Gemeentezaken?
Maak een afspraak
op www.gemeentehw.nl
Volg ons ook op
 gemeenteHW
 @gemeenteHW
@gemeenteHW

De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst
vindt u op https://www.gemeentehw.nl/Agendas-envergaderstukken. Klik op datum 21 september 2021.

