
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

Denk mee over 
ontmoetingsplekken  
voor jongeren 
Jongeren hebben de behoefte om samen te komen. 
Thuis, maar ook op andere plekken in hun dorp. 
Elkaar ontmoeten is belangrijk voor de ontwikkeling. 
Gemeente Hoeksche Waard wil hen daar graag bij 
helpen. Door bijvoorbeeld het plaatsen van een JOP 
(JongerenOntmoetingsPlaats), maar er zijn ook andere 
mogelijkheden denkbaar. 

Samen in gesprek
Naar aanleiding van ontvangen signalen wil gemeente 
Hoeksche Waard in 2022 in ’s-Gravendeel, Nieuw-
Beijerland, Numansdorp, Oud-Beijerland en Strijen, 
het proces voor een ontmoetingsplek voor jongeren 
opstarten. In oktober en november organiseren wij in 

deze dorpen een eerste bijeenkomst om hierover met 
inwoners – jong en oud – in gesprek te gaan. 

Klankbordgroep 
Tijdens de eerste bijeenkomsten vragen we ook aan 
inwoners wie de komende tijd met ons, door deelname 
aan een klankbordgroep, verder wil meedenken over 
de daadwerkelijke, succesvolle realisatie. 

Najaarstour
In oktober en november organiseren wij in de 5 dorpen 
de eerste gesprekken met inwoners. Het programma 
is als volgt:
• Vrijdag 1 oktober van 20.00 tot 22.00 uur in  

Nieuw-Beijerland;
• Vrijdag 15 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in 

Numansdorp;
• Vrijdag 29 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in 

’s-Gravendeel;
• Zaterdag 30 oktober van 10.30 tot 12.30 uur in 

Strijen;
• Vrijdag 5 november van 19.30 tot 21.30 uur in  

Oud-Beijerland.

Aanmelden
In verband met de organisatie van de bijeenkomsten 
vragen wij u zich vooraf aan te melden voor de 
bijeenkomst waaraan u deel wilt nemen. U kunt 
daarvoor mailen naar ontmoeten@gemeentehw.nl. 
Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met 
daarin de locatie voor de bijeenkomst.

Uw vrijwilligerswerk wordt 
gewaardeerd
Zaterdag 27 november gaan de wethouders Joanne 
Blaak-van de Lagemaat, Paul Boogaard en Harry 
van Waveren langs vrijwilligersinitiatieven om ze 
namens Gemeente Hoeksche Waard in het zonnetje 
te zetten. De gemeente is op zoek naar bijzondere 
burgerinitiatieven die het afgelopen jaar hebben 
gezorgd voor ontmoeting, verbinding en meedoen, 
op het gebied van cultuur, sport, recreatie en/of een 
gezonde leefstijl.

Nomineren
Maar welke vrijwilligers en -initiatieven moeten dit zijn? 
Dat bepaal u door burgerinitiatieven te nomineren 
waarvan u vindt dat ze die speciale aandacht 
verdienen. Voor het nomineren van een initiatief 
kunt u op de website van de Vrijwilligerscentrale van 
Welzijn Hoeksche Waard het daarvoor bestemde 
formulier invullen. Je kunt dat doen tot zaterdag  
16 oktober.

I N F O R M A T I E 22 september
2021

Wie nomineert u voor 
de Hoeksche Waardse 
Sportwaardering? 

Er wordt veel gesport in de Hoeksche Waard. Alle 
sporters en sportaanbieders verdienen en krijgen 
erkenning. Toch zijn er altijd sporters, verenigingen 
en vrijwilligers die een uitzonderlijke prestatie 
leveren. Deze uitzonderlijke prestatie willen we extra 
in het zonnetje zetten met de Hoeksche Waardse 
Sportwaardering. 

U kunt vanaf nu meerdere personen/verenigingen 
nomineren. Dat kan via het nominatieformulier op 
de website www.hoekschewaardactief.nl. Wie gaat u 
nomineren?

Oorzaken meer meldingen 
groenoverlast
De afgelopen periode kwamen er meer meldingen bij 
ons binnen over groenoverlast dan de jaren ervoor. 
Door de combinatie van warm weer en relatief veel 
regen, zowel in het voorjaar als deze zomer, groeit en 
bloeit alles om ons heen extra goed. Ook het onkruid. 
Behalve het groeizame weer, hebben we gekeken 
welke oorzaken er onder meer zijn waarom er nu meer 
meldingen binnenkomen. 

Onkruidzaden
Sinds een aantal jaren gebruiken we geen chemische 
onkruidbestrijdingsmiddelen meer in het openbare 
groen om de groei van kruiden te reguleren. De 
natuurlijke bestrijdingswijzen zijn beter voor het 
milieu maar minder effectief. Omdat het minder vaak 
en minder hard vriest, kunnen onkruidzaden beter 
overleven. Afgelopen winterperiode is er niet of 
nauwelijks gestrooid. Strooizout heeft een remmende 
werking op de groei van onkruid.

Uiterste best
Uit bovenstaande blijkt dat inwoners én gemeente 
anders moeten leren omgaan met veranderend 
groenbeheer. Dat betekent dat we zullen moeten 
wennen aan een ander straatbeeld en beheer dan 
we voorheen gewend waren. Natuurlijk neemt dat 
niet weg dat we onze werkprocessen moeten blijven 
monitoren en waar nodig verbeteren. We blijven ons 
uiterste best doen om alles zo goed mogelijk bij te 
houden.

Informatieavond 
nieuwbouwproject Blom  
in Klaaswaal
Op maandag 27 september houdt gemeente 
Hoeksche Waard en ontwikkelcombinatie Novaform-
Hooghwerff een informatiebijeenkomst over het 
nieuwbouwproject Blom, in Klaaswaal in sporthal 
De Bongerd. De ontwikkellocatie grenst aan de 
sportvelden van Klaaswaal. 

Er staan weer 
nieuwe vacatures op 
werkenbijdehw.nl!

• Teammanager Inkomen & 
Schulddienstverlening (36 uur)

• Adviseur Opvoeden & Opgroeien  
(32-36 uur)

Foto uitreiking vorig jaar - Buurthuis Me Mekaar



Hier komen 120 nieuwe woningen. De gemeente en 
de ontwikkelcombinatie gaan graag met inwoners 
in gesprek over het stedenbouwkundig plan voor dit 
gebied. 

Stedenbouwkundig plan
Met de inwonerswerkgroep Wonen en Voorzieningen 
inventariseerden de gemeente, de ontwikkelaar en de 
stedenbouwkundige de eerste ideeën en wensen voor 
het gebied. De stedenbouwkundige verwerkte dit in 
een eerste opzet van het stedenbouwkundig plan. Het 
stedenbouwkundig plan is 1 van de eerste stappen bij 
de ontwikkeling van een nieuwbouwplan. Het geeft 
de gewenste inrichting van een gebied weer. Hierin 
worden de bouwvelden, het groen, de wegen, de 
parkeerplaatsen en het water beschreven. Tijdens de 
informatieavond tonen we u dit plan. U heeft dan de 
gelegenheid om suggesties te doen voor verbetering 
en vragen te stellen. 

Aanmelden informatieavond 
Bent u benieuwd naar de stedenbouwkundige 
invulling van het gebied en heeft u vragen of ideeën? 
Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst van 
maandag 27 september. U kunt dan aan verschillende 

tafels in gesprek over diverse thema’s. Aanmelden 
is verplicht en kan via www.blom-klaaswaal.nl/
informatieavond. Op de registratiepagina kunt 
u kiezen uit verschillende tijdsblokken, waarop u 
kunt binnenlopen. Na aanmelding ontvangt u een 
bevestiging met de datum, tijd en locatie.

Gezocht: nieuwe coördinator 
Buurtpreventie ’s-Gravendeel
Voor de wijken Bonaventura en Lindehof is het 
bestaande buurtpreventieteam op zoek naar een 
nieuwe coördinator. Het team bestaat op dit moment 
uit 7 personen. Het is de bedoeling om het team en 
daarmee het aantal wijken verder uit te breiden.

Vind jij het leuk om de volgende taken uit te voeren?
• Het inroosteren van de vrijwilligers en 2 à 3 keer per 

maand een overleg met het team.
• Het contact onderhouden met de politie/wijkagent, 

gemeente en inwoners. Je hebt in ieder geval 1 
keer per maand overleg met de wijkagent.

• Vergaderingen bijwonen samen met de 
politie, gemeente en andere coördinatoren 
buurtpreventieteams (1 tot 3 keer per jaar een avond).

• Het werven van nieuwe vrijwilligers voor de 
buurtpreventie- en Whatsappgroep.

• Meelopen met de buurtpreventierondes (een 
rondje duurt meestal een uur).

En herken jij je in het volgende profiel?
• Je beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden.
• Je kunt goed overweg met mensen en maakt 

makkelijk contact.
• Integriteit is voor jou belangrijk.
• Je kunt goed overweg met computerprogramma’s 

zoals bijvoorbeeld Excel.
• Je vindt het leuk om de oren en ogen te zijn van de wijk.

Neem dan telefonisch contact op met Fons Hinten 
06 – 47 03 05 15 of stuur een e-mail naar  
fonsbreda@hotmail.com. Ook voor meer informatie 
kun je contact opnemen met Fons Hinten.

Vervolg

Uitnodiging Duurzaamheidsdag

Duurzaamheidsdag 
Hoeksche Waard 
voor ondernemers

Thomas Rau: internationaal gastspreker 
Naast architect is Rau een grensverleggend en 
inspirerend pionier voor een economie waar grond-

hoe tijdelijk het leven is en dat we enkel te gast zijn 
op aarde. Hierdoor besluit hij om een zo groot mo-
gelijk verschil te willen maken. Als architect bouwt 
hij alleen maar duurzaam. En een product ziet hij als 
dienst. Als je een product niet meer nodig hebt, dan 

moet je deze terug kunnen geven. Zo kan het product opnieuw gebruikt of 

aarde zijn beperkt. Deze grondsto
R

gegeven worden. Met zijn organisaties Turntoo en Madaster Foundation 
en bestseller Material Matters werkt hij onder andere aan een wereld waar 
wij ons lineaire economisch systeem veranderen in een nieuwe economie.  
(Bron en meer info: MaatschapWij.nu)

Kennissessies
1. Workshop CIRCO demo, door CIRCO: in deze demo maak je kennis met

de CIRCO-methodiek. Stap samen in een designproces en ontdek zo 
nieuwe circulaire business kansen. Dit doen we aan de hand van een 
bedrijf uit de Hoeksche Waard. (50 minuten)

2a.Sociale winst met SROI, door Chris Angeles en Janey Buijk (HWwerkt! : 
sociale winst binnen je onderneming, dat is Social Return On Investment.
Wat is het en hoe werkt het in de praktijk? (25 minuten)

2b.Circulaire netwerken in de Hoeksche Waard, door Jeroen Put  
(Cirkellab): de komende periode zetten we in de Hoeksche Waard volop  
in op samenwerking richting een circulaire economie. Waar liggen voor  
jouw bedrijf de kansen en hoe doe je mee? (25 minuten)

Bij het aanmelden voor de Duurzaamheidsdag op www.o-hw.nl schrijf je je 
ook in voor de sessies. 

*Blijkt 1 van de 2 opties vol, dan worden de deelnemers, die zich als laatste 
aanmeldden, doorgeschoven naar de andere optie. 

De waarde van minder; optimaal benutten 

Programma
15.30 - 16.00 uur Inloop
16.00 - 16.10 uur Welkom en aftrap met Huibert Steen (wethouder Duurzaamheid), 

Rianne Koole (Actief College) en Pim Verhage (dagvoorzitter)
16.10 - 17.05 uur Thomas Rau (internationaal gastspreker) 
17.05 - 17.25 uur ‘Ik ben niet lui, maar bespaar energie’ met Jaap-Willem Eijkenduijn  

(Energieke Regio)
17.30 - 18.20 uur Kennissessies: workshop ‘CIRCO demo’, of 2 korte

kennissessies ‘Sociale winst met SROI’ & ‘Circulaire netwerken’ 
18.20 - 19.30 uur Afsluiting programma met Paul Boogaard (wethouder Economie), 

napraten, hapje eten & een drankje

Nieuwsgierig? Kom ook!
Wanneer vrijdag 8 oktober 2021

van 16.00 - 19.30 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Waar Actief College

     Polderlaan 5 Oud-Beijerland
Aanmelden & inschrijven kennissessies via www.o-hw.nl

We houden bij de organisatie van deze dag rekening met de geldende coronaregels. 

Een samenwerking van:



V E R V O L G

Spreekuur Joanne Blaak-
van de Lagemaat voor 
Goudswaard

Op woensdag 29 
september houdt 
dorpswethouder 
Joanne Blaak-
van de Lagemaat spreekuur 
van 18.30 tot 20.00 uur in 
verenigingsgebouw Rehoboth 
in Goudswaard (Koningin 
Julianastraat 27).

Inwoners zijn van harte welkom om tijdens het 
inloopspreekuur van gedachten te wisselen met de 
wethouder over onderwerpen die hen bezighouden.

Omdat de wethouders het belangrijk vinden dat het 
gemeentebestuur bereikbaar moet zijn voor inwoners, 
houden zij inloopspreekuren in de dorpen waarvoor zij 
dorpswethouder zijn.

Overeenkomst voor project 
Ooststaete
Op donderdag 16 september ondertekenden 
wethouder Piet van Leenen van Wonen en 
Leonard Batenburg van BO Wonen de anterieure 
overeenkomst voor het project Ooststaete. Op de 
hoek van de Ooststraat en Prins Bernhardstraat in 
Oud-Beijerland komen 28 nieuwbouwappartementen 
en 7 studio’s. De sloop start in januari 2022. Daarna 
vindt de bouw plaats.

Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen
Alle stukken zijn voor inzage beschikbaar. 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.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt. 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

13-09-2021 Het inzamelen van puin - Zuidoordseweg 8a 

in Goudswaard. (Z/21/113965)

13-09-2021 Het plaatsen van een dakkapel - 

Korenbloemerf 47 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/114023)

14-09-2021 Het bouwen van een vogel volière - 

Burgemeester Hammerbaan 8 in  

Oud-Beijerland. (Z/21/114239)

14-09-2021 Het plaatsen van een damwand - 

Paltrokmolen 51 in Numansdorp. 

(Z/21/114228)

14-09-2021 Het bouwen van een opbouw - Ravenswey 

17 in Oud-Beijerland. (Z/21/114068)

15-09-2021 Het aanleggen van een in- en uitrit - Bosweg 

13 in Strijen. (Z/21/114339)

15-09-2021 Het aanleggen van een in- en uitrit - 

Leliestraat 8 in Klaaswaal. (Z/21/114404)

15-09-2021 Het slopen van een woning - Langeweg 10 

in Oud-Beijerland. (Z/21/114380)

15-09-2021 Het vervangen van kozijnen - Gatsedijk 13 in 

Maasdam. (Z/21/114313)

15-09-2021 Het wijzigen van de bestemming - Molendijk 

8 in Oud-Beijerland. (Z/21/114360)

16-09-2021 Het bouwen van een woning - Paltrokmolen 

6 in Numansdorp. (Z/21/114547)

16-09-2021 Het plaatsen van een dakopbouw - Elisabeth 

van Loonstraat 6 in Mijnsheerenland. 

(Z/21/114544)

16-09-2021 Het splitsen van een woning naar 2 

woningen - Spuistraat 3 in 

Nieuw-Beijerland. (Z/21/114477)

17-09-2021 Het plaatsen van beschoeiing - 

Torensteelaan 82 in Numansdorp. 

(Z/21/114652)

17-09-2021 Het plaatsen van een dakopbouw - 

Multatulipad 112 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/114665)

17-09-2021 Het plaatsen van windturbines - Windpark 

Oude Maas. (Z/21/114656)

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

13-09-2021 Het bouwen van een woning - Zinkweg 201 

in Oud-Beijerland. (Z/21/107022)

14-09-2021 Het plaatsen van een aanbouw - 

Brandgansstraat 22 in Strijen. (Z/21/107600)

15-09-2021 Het bouwen van een woning - 

Bommelskoussedijk 78 in Klaaswaal. 

(Z/21/107015)

16-09-2021  het plaatsen van balkonbeglazing 

- Fonteinkruid 10 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/108158)

16-09-2021 Het verbouwen van de woonboerderij 

- Hallinxweg 18 in Numansdorp. 

(Z/21/108828)

16-09-2021 Het bouwen van een woning - Sproeipad 2 

in Nieuw-Beijerland. (Z/21/107681)

17-09-2021 Het plaatsen van een dakkapel op de 

tweede verdieping aan de achterzijde van 

de woning - Professor Teldersstraat 7 in 

Heinenoord. (Z/21/110466)

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Datum Zakelijke inhoud

06-09-2021 Het bouwen van een agrarische 

loods, Kreupeleweg 47 in Klaaswaal. 

(Z/21/099818)

Geweigerde omgevingsvergunningen
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

17-09-2021 Het aanleggen van een in- en uitrit 

- Akkerwinde 7 in Zuid-Beijerland. 

(Z/21/108849)

Beslistermijn verlengen
Datum 

verlenging

Zakelijke inhoud

29-08-2021 Het wijzigen van de brandcompartiment 

o.b.v. gelijkwaardigheid - Rustenburgstraat 

2a in Puttershoek. De beslistermijn wordt 

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

van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 15-10-2021. (Z/21/106012)

29-08-2021 Het plegen van groot onderhoud - Burg. 

de Jongplein 17 in Mijnsheerenland. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

De nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

19-10-2021. (Z/21/106511)

31-08-2021 Het bouwen van nieuwe loodsen - 

Boendersweg 38 in ‘s-Gravendeel. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

De nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

14-10-2021. (Z/21/104328)

31-08-2021 Het plaatsen van een dakkapel - 

Zweedsestraat 20 in ‘s-Gravendeel. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

De nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

11-09-2021. (Z/21/105716)

31-08-2021 Het realiseren van een aanbouw - 

Emmastraat 3 in Oud-Beijerland. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

19-10-2021. (Z/21/105108)

15-09-2021 Het plaatsen van een unit - Kreekkant 3a 

Nieuw-Beijerland. De beslistermijn wordt 

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

van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor vrijdag 29 oktober. (Z/21/106861)

17-09-2021 Het wijzigen van een bedrijfswoning naar 

een particuliere woning - Mijlweg 11a in 

‘s-Gravendeel. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum 

wordt daardoor woensdag 3 november. 

(Z/21/108356)

17-09-2021 Het aanleggen van een in- en uitrit en het 

plaatsen van een tuinhuis (schuur met 

veranda) - Jasmijnstraat 10 in Puttershoek. 

De beslistermijn wordt met 6 weken 

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

De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 

dinsdag 2 november. (Z/21/101900)

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud 

15-09-2021 Collectevergunning voor de verkoop van 

oliebollen, ten behoeve van de Hervormde 

gemeente Sint Anthoniepolder, op 

woensdag 10 november in Binnenmaas en 

Strijen. 

17-09-2021 Standplaatsvergunning voor een 

informatiebus, ten behoeve van aanleg 

glasvezel binnen de Hoeksche Waard, op 

donderdag 21 oktober aan Schenkeltje 7 in 

‘s-Gravendeel. 

Wet op de Kansspelen
Verzonden d.d. Zakelijke inhoud 

16-09-2021 Loterijvergunning voor muziekvereniging 

T.A.V.E.N.U. op zaterdag 18 december aan 

de Schenkeldijk 17 in ‘s-Gravendeel. 



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 

27-09-2021 

tot en met 

02-10-2021

HandicapNL 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

12-09-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Zinkweg 296 

in Oud-Beijerland. (Z/21/113870)

13-09-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Oudendijk 15 

in Nieuw-Beijerland. (Z/21/113949)

Ontwerpbesluit 
brandveilig gebruik 
Petrus-Datheenschool in 
Puttershoek

De gemeente heeft op vrijdag 3 september 
een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag 
met zaaknummer 2021-01486 voor een 
omgevingsvergunning op de 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 alleen digitaal beschikbaar en kunnen per e-mail 
worden verstuurd. U kunt hiervoor een bericht 

sturen naar 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 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.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Uitkoop woningen onder 
hoogspanningstracé’ ter 
inzage  

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Uitkoop woningen onder hoogspanningstracé’ met 
bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.
  
Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de 
volgende adressen en percelen:

- Oud Cromstrijensedijk Oostzijde 44b Klaaswaal 
(perceelnummer Klaaswaal C 361);

- Strijenseweg 141 ’s-Gravendeel  
(perceelnummer ’s-Gravendeel H 395);

- Zinkweg 197 Oud Beijerland  
(perceelnummer G 269);

- Stougjesdijk 137 Mijnsheerenland  
(perceelnummer E 932 en E 422).

Gemeente Hoeksche Waard heeft zelf de percelen 
en de woningen gekocht. Dit in het kader van een 
regeling van het Rijk voor woningen die onder 
een hoogspanningstracé zijn gelegen. Het is de 
maatschappelijke wens om woningen onder een 
hoogspanningstracé te verwijderen. De uitkoop is op 
vrijwillige basis. De gemeente Hoeksche Waard wordt 
volledig vergoed door het Rijk voor deze aankopen 
en de bijbehorende kosten voor de procedure, mits 
er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. 
Eén daarvan is het wegbestemmen van woningen 
binnen 5 jaar na aankoop. 1 van de aankopen is 
begin 2017 gedaan. Daarom is het noodzakelijk om 
nu het bestemmingsplan in procedure te brengen. 
De percelen krijgen een agrarische bestemming of 
een groenbestemming. Er zullen geen bouwvlakken 
worden opgenomen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen liggen 
met ingang van donderdag 23 september tot en met 
donderdag 4 november ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 
(onder de IMRO-code NL.IMRO.1963.
BPuitkooptrceHW2-ON01). Wanneer u de stukken in 
het gemeentehuis of een servicepunt wilt inzien, kunt 
u een afspraak maken met Joep van Luijt of een 
andere medewerker van het Team Omgeving, 
bereikbaar via telefoonnummer 088 – 647 14 60 of per 
e-mail joep.vanluijt@gemeentehw.nl. 
 
Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Schriftelijke 
zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt 
u indienen bij: Gemeenteraad van gemeente Hoeksche 
Waard, Postbus 2003 3260 EA Oud-Beijerland, onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Uitkoop woningen onder hoogspanningstracé’ 

Vragen?
Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan kunt u 
terecht bij Joep van Luijt, of 1 van onze medewerkers 
van het Team Omgeving, via 088 – 647 14 60 of via 
e-mail joep.vanluijt@gemeentehw.nl.

Bekendmaking Wet 
milieubeheer
• Op vrijdag 10 september zijn er gegevens 

ontvangen in het kader van het ‘Activiteitenbesluit 
milieubeheer’ voor locatie Tweede Kruisweg 5 in 
Puttershoek. Deze melding is afgehandeld onder 
het zaaknummer Z-21-396765.

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.

Besluiten
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op dinsdag 7 september onderstaand besluit 
vastgesteld.

• Aanwijzing koopzondagen en -feestdagen 
gemeente Hoeksche Waard voor 2022.

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

Nieuws uit de gemeenteraad

Wilt u (in)spreken? De 
gemeenteraad luistert 
Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad 
over bijvoorbeeld het beheer van de gemeentelijke 
gebouwen of over het bestemmingsplan 
Parallelweg N217 in ’s-Gravendeel? Dat kan tijdens 
de 2 beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag 28 
september. Beide bijeenkomsten zijn digitaal en 
starten om 19.30 uur.  

Tijdens deze bijeenkomsten is niet de raad aan het 
woord, maar inwoners, instellingen of bedrijven. De 
raad luistert en kan vragen stellen. Op deze manier 
helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te 
vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche 
Waard.  

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

Beeldvormende bijeenkomst 
Fysiek domein, Bestuur en 
Middelen 
In deze bijeenkomst kunt u inspreken op het 
voorstel om het beheer en de exploitatie van 
gemeentelijke gebouwen te uniformeren, het ontwerp 
bestemmingsplan parallelweg N217 in ’s-Gravendeel 
en ontwerp bestemmingsplan Tienvoet Heinenoord 
voor 142 nieuwe woningen 

Woningbouw Tienvoet Heinenoord 
In Heinenoord wil de gemeente 142 nieuwe woningen 
bouwen. Tijdens de ter inzagetermijn heeft het college 
zienswijzen ontvangen op dit plan. Met zienswijzen 
kunnen inwoners en anderen aangeven dat zij het niet 
(helemaal) eens zijn met het ontwerp en wat zij willen 
veranderen. Een aantal zienswijzen hebben geleid tot 
een aangepast plan. Zo is bijvoorbeeld een deel waar 
water zou komen, aangepast naar ‘groen’.  

Vervolg



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

Beeldvormende 
bijeenkomst Sociaal domein, 
Duurzaamheid & Economie 
In deze bijeenkomst kunt u inspreken op de 
bestuursrapportage Service-organisatie Jeugd en op 
de harmonisatie van het bewegingsonderwijs.  

Wel gymmen, niet schoolzwemmen
In 2 van de 5 voormalige gemeenten, Binnenmaas 
en Cromstrijen, wordt tot op heden nog steeds 
schoolzwemmen aangeboden. In de andere 
voormalige gemeenten is schoolzwemmen al ruim 
voor de herindeling afgeschaft. Omdat het college 
toe wil naar 1 beleid voor de gehele gemeente, stelt 
het college voor om schoolzwemmen vanaf schooljaar 
2024/25 overal af te schaffen. Het college geeft 
daarbij ook aan dat de verantwoordelijkheid voor 
zwemvaardigheid van kinderen bij de ouders ligt.  
Daar waar ouders onvoldoende geld hebben, is er  
het Jeugdfonds Sport en Cultuur.  

Bijeenkomsten online volgen 

U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op 
dinsdag 28 september live online volgen via 
https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-
uitzendingen-en-geluidsverslagen. De uitzendingen 
beginnen om 19.30 uur. 

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

Wilt u een keer gast van de 
raad zijn? 
Weet u wat een raadslid doet? En hoe besluiten 
worden genomen in de gemeente? Als gast van de raad 
krijgt u de gelegenheid een kijkje te nemen achter de 
schermen bij de Hoeksche Waardse gemeenteraad. 
U wordt uitgenodigd om samen met enkele andere 
bewoners van Hoeksche Waard onze speciale gast te 
zijn tijdens de raadsvergadering op dinsdag 12 oktober. 

Wat kunt u verwachten 
Vanaf 18.30 uur bent u welkom in het gemeentehuis. 
Een aantal leden van de gemeenteraad vertellen u 
meer over het gemeentebestuur, het raadswerk en de 
manier waarop de gemeentelijke besluiten tot stand 
komen. Daarna kunt u de gemeenteraadsvergadering 
bijwonen die om 19.30 uur start. U volgt deze vanaf de 
publieke tribune. 

Aanmelden
Wilt u gast van de raad zijn? Stuur dan een e-mail naar 
griffie@gemeentehw.nl of bel naar 088 – 647 18 74. 

Inspreken 
Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de  
griffie van de gemeenteraad via e-mailadres  
griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 
088 - 647 18 74. U kunt ook inspreken over niet-
geagendeerde onderwerpen.

Op de volgende 3 manieren kunt u op 28 september 
uw stem laten horen: 

  U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen 
wij uw mail dinsdag 28 september om  
12.00 uur via griffie@gemeentehw.nl.  

Vermeld daarbij uw naam en het onderwerp 
waarop u inspreekt.

  U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de 
vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een 
iPad, laptop of computer nodig met camera en 
geluid. Verder is het nodig om het programma 
Microsoft Teams te downloaden en te 
installeren. Kiest u voor deze optie? Wilt u dan 
uiterlijk maandag 27 september 12.00 uur 
contact opnemen met de griffie via  
griffie@gemeentehw.nl?

  Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken?  
Dan kunt u op dinsdag 28 september om 19.30 
uur naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland 
komen. Hier wordt u geholpen met het 
inspreken. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan 
uiterlijk dinsdag 28 september 12.00 uur aan 
ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of 
via 088 - 647 18 74?

Social media
Wat is en wat doet de gemeenteraad Hoeksche 
Waard? Welke onderwerpen bespreekt de 
gemeenteraad deze week? Hoe komt u in contact met 
raadsleden? U krijgt antwoord op deze én nog veel 
meer andere vragen via de social mediakanalen van 
gemeenteraad Hoeksche Waard.

Volg ons op

 gemeenteraadHW

 @gemeenteraadHW

 @GemeenteraadHW

V E R V O L G


