
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

De Museum Tour is terug!

Na het grote succes eind juni is de Museum Tour terug 
en nog uitgebreider dan de vorige editie. Deze editie 
wordt georganiseerd door de deelnemende musea 
in samenwerking met Hoeksche Waard Actief. Op 
zaterdag 2 oktober brengt het Streekbusmuseum 
u weer kosteloos tussen 09.00 en 17.00 uur met 2 
bussen langs alle deelnemende musea.

Musea
Ook dit keer doen Museum Hoeksche Waard, Museum 
Land van Strijen, Landbouwmuseum Tiengemeten 
en het Rien Poortvliet Museum weer mee. Maar ook 
Fort Buitensluis in Numansdorp opent deze dag haar 
deuren, speciaal voor de Museum Tour. In de musea 
kunt u onder leiding van een gids een rondleiding 
krijgen. Wilt u liever zelf het museum ontdekken kan 
dit natuurlijk ook. Het vervoer betaalt de gemeente. 
U moet zelf een kaartje kopen voor het museum. Fort 
Buitensluis rekent geen entree.

Streekbus
Voor de bus betaalt u helemaal niets! Van de 
streekbuslijn kunt u kosteloos gebruik maken, zo vaak 
als u wilt. In de Streekbus gelden dezelfde regels als 
in het regulier openbaar vervoer. Bij een leeftijd van 
13 jaar en ouder is het verplicht een mondkapje te 
dragen.

Wilt u meer informatie?
Of wilt u weten wat de opstapplaatsen en bustijden 
zijn? Kijk dan op de Facebook pagina van de Museum 
Tour Hoeksche Waard. U kunt ook een e-mail sturen 
naar de Cultuurcoach: kim@hoekschewaardactief.nl.
Voor informatie over rondleidingen kunt u contact 
opnemen met het betreffende museum waar u 
informatie over wilt.

Week van de Opvoeding

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 bepaalt 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 29 september
2021

Denk mee over 
ontmoetingsplekken voor 
jongeren in uw dorp

In 2022 wil gemeente Hoeksche Waard in 
’s-Gravendeel, Nieuw-Beijerland, Numansdorp, Oud-
Beijerland en Strijen, naar aanleiding van ontvangen 
signalen, het proces voor een ontmoetingsplek voor 
jongeren opstarten. In oktober en november wordt in 
deze dorpen een eerste bijeenkomst georganiseerd 
om hierover met inwoners – jong en oud – in gesprek 
te gaan. Er wordt dan besproken hoe ruimte kan 
worden geboden aan de wens van de jongeren om 
elkaar te ontmoeten en gelijktijdig hoe ervoor gezorgd 
kan worden dat de omgeving er geen last van heeft.

Eerste bijeenkomst Nieuw-Beijerland
Vrijdag 1 oktober organiseert de gemeente de eerste 
bijeenkomst in Nieuw-Beijerland. U bent van harte 
welkom van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden kan door 
een e-mail te sturen naar ontmoeten@gemeentehw.nl.

Overzicht bijeenkomsten
In totaal organiseert de gemeente 5 bijeenkomsten:
• 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

Op onze website vindt u meer informatie onder 
Actueel. 

Hulp bij Coronacheck 
qr-code
Iedereen die officieel wil aantonen dat hij of zij 
gevaccineerd is, kan de coronacheck QR-code 
opvragen. In de app op de smartphone, zelf geprint 
op papier of op papier thuisgestuurd. Hoe moet dat? 
Op de website van de Bibliotheek Hoeksche Waard 
is alle informatie stap voor stap te vinden. Op het 
Digitaal Spreekuur (IDO) kunnen mensen hulp krijgen. 
Dit Digitaal Spreekuur (IDO) is een samenwerking van 
de Bibliotheek Hoeksche Waard en Welzijn Hoeksche 
Waard.

Er staan weer 
nieuwe vacatures op 
werkenbijdehw.nl!

• Teammanager Inkomen & 
Schulddienstverlening (36 uur)

• Adviseur Opvoeden & Opgroeien  
(32-36 uur)

• Administratief ondersteunend 
medewerker Verkeer (24 uur)

Landbouwmuseum Tiengemeten



U heeft een DigiD?
Wie een DigiD én een smartphone heeft kan de 
coronacheck-app downloaden. Wie wél een DigiD 
maar geen smartphone heeft, kan in de Bibliotheek 
Hoeksche Waard terecht om de QR-code te printen. 
Neem dan je DigiD (en wachtwoord) mee. Kom naar 
het Digitaal Spreekuur om stap voor stap geholpen 
te worden of kijk op www.debhw.nl op de homepage 
vindt u alle informatie.

Heeft u geen DigiD? 
Dan kan Bibliotheek Hoeksche Waard op het Digitaal 
Spreekuur helpen met het aanvragen van een DigiD. 
Of bel dan het gratis nummer 0800 - 1421 of stuur een 
mail naar helpdesk@coronacheck.nl. Dan ontvangt u 
de QR-code thuis. 

De digitale spreekuren (IDO) 
Op de volgende data en plaatsen bent u van harte 
welkom tijdens de digitale spreekuren van de 
Bibliotheek Hoeksche Waard en Welzijn Hoeksche 
Waard:

Datum Tijd Locatie

Maandag  
4 oktober

10.00-12.00 uur Lindenhoeve 
Oud-Beijerland 
Rembrandt zelfde 
tijd

Datum Tijd Locatie

Maandag  
4 oktober

14.00-16.00 uur Joeno in 
Heinenoord

Woensdag  
6 oktober

10.00-12.00 uur De Drie Lelies in 
Puttershoek

Vrijdag 8 
oktober

10.00-12.00 uur Bibliotheek 
‘s-Gravendeel

Maandag  
11 oktober

10.00-12.00 uur Lindenhoeve  
Oud-Beijerland 

Maandag  
11 oktober

14.00-16.00 uur Joeno in 
Heinenoord

Woensdag 
13 oktober

10.00-12.00 uur De Drie Lelies in 
Puttershoek

Woensdag 
13 oktober

10.00-12.00 uur Buurthuis Me 
Mekaer in Strijen

Woensdag 
13 oktober

10.00-12.00 uur Bibliotheek 
Numansdorp

Maandag  
18 oktober

10.00-12.00 uur Lindenhoeve  
Oud-Beijerland

Maandag  
18 oktober

14.00-16.00 uur Joeno in 
Heinenoord

Dinsdag  
19 oktober

10.00-12.00 uur Bibliotheek 
Mijnsheerenland

Woensdag 
20 oktober

10.00-12.00 uur De Drie Lelies in 
Puttershoek

Maandag  
25 oktober

10.00-12.00 uur Lindenhoeve  
Oud-Beijerland

Datum Tijd Locatie

Maandag  
25 oktober

14.00-16.00 uur Joeno in 
Heinenoord

Woensdag 
27 oktober

10.00-12.00 uur De Drie Lelies in 
Puttershoek

Mantelzorgagenda 
2021-2024 vastgesteld: 
centraal informatiepunt 
en praktische hulp voor 
mantelzorgers 
Mantelzorger worden, overkomt u. Door 
omstandigheden geeft u gedurende een langere 
periode dagelijks zorg en ondersteuning aan een 
naaste; een partner, kind, familielid of vriend. 
U bent van grote betekenis voor uw naaste en doet 
dat met liefde. Maar er wordt ook een steeds groter 
beroep gedaan op u, als mantelzorger. Gemeente 
Hoeksche Waard wil mantelzorgers de steun geven, 
die zij verdienen en aangeven nodig te hebben. 

Internationaal spreker Thomas Rau hoofdspreker op de Duurzaamheidsdag Hoeksche 
Waard voor ondernemers

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.

Vervolg



V E R V O L G

Daarom hebben wij in samenspraak met 
mantelzorgers de Mantelzorgagenda 2021-2024 
gemaakt. “Hierin richten wij ons de komende jaren 
vooral op de realisatie van een informatiepunt, waar 
mantelzorgers online en fysiek terecht kunnen met 
vragen, en  praktische hulp. Want daar is echt behoefte 
aan, blijkt uit de gesprekken die we met verschillende 
mantelzorgers gehad hebben.”, aldus wethouder 
Joanne Blaak-van de Lagemaat (Zorg & Welzijn).

Totstandkoming van de agenda
De afgelopen maanden hebben we vanuit de 
gemeente verschillende gesprekken gehad met 
mantelzorgers, zorg- en welzijnsmedewerkers die 
met mantelzorgers werken en organisaties die 
mantelzorgende medewerkers in dienst hebben. 
Dit waren individuele gesprekken, maar ook 
groepsgesprekken. “Uit die gesprekken kwamen 
2 dingen sterk naar voren. Mantelzorgers hebben 
enerzijds behoefte aan 1 informatiepunt, online 
en fysiek, waar ze terecht kunnen met vragen. Op 
dit moment is veel informatie wel te vinden, maar 
is het verspreid over verschillende organisaties, 
websites, telefoonnummers etc. Anderzijds willen 
zij graag praktische ondersteuning bij dagelijkse 
activiteiten. Denk aan het invullen van formulieren 
of een vrijwilliger die bij de naaste blijft, zodat de 
mantelzorger even boodschappen kan doen of kan 
sporten.”, aldus Joanne Blaak-van de Lagemaat. 

Mantelzorgagenda 2021-2024
In de mantelzorgagenda 2021-2024 richt de 
gemeente zich dan ook vooral op de realisatie van 
die 2 onderwerpen. Naast het continueren van de 
mantelzorgondersteuning van MEE gaan we aan 
deze onderwerpen dan ook een groot deel van het 
beschikbare budget besteden. Joanne Blaak-van de 
Lagemaat: “Uit de gesprekken met mantelzorgers 
kwam bovendien naar voren dat de Blijk van 
Waardering, het mantelzorgcompliment dat we 
jaarlijks uitreiken, voor hen minder belangrijk is dan 
het informatiepunt en de praktische hulp. Maar we 
willen als gemeente het compliment niet stopzetten. 
We gaan de komende tijd een andere vorm voor dit 
bedankje bedenken.”

Goedkope rijbewijskeuring 
senioren in Oud-Beijerland
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs 
moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij 
Goedkope Keuringen. Dat kan op zaterdag 2 oktober, 
zaterdag 6 november of zaterdag 4 december en 
vervolgens eens per maand in het Woon-Zorgcomplex 
Rembrandt, Rembrandtplein 1 in Oud-Beijerland. Voor 
informatie en een afspraak belt u naar het landelijke 
afsprakenbureau: 085 – 488 36 16. Zelf een datum 
reserveren kan via de website  
www.goedkopekeuringen.nl. Let op: Het is niet 
mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te 
maken. 

Tarieven
De kosten voor 75+ rijbewijs B/E en medisch zijn € 40,-. 
Voor rijbewijs C/D/E en Taxipas bedragen de kosten  
€ 60,-.

Zorg eerst voor een 
Gezondheidsverklaring
Voordat u naar de keuring gaat moet u eerst een 
Gezondheidsverklaring kopen bij de gemeente of via 
de website mijn.cbr.nl, waar u moet inloggen met 
uw DigiD. U beantwoordt de vragen en stuurt de 
Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een 
aantal weken duren voordat u de papieren die de arts 
moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per 
post of via de mail).  De verwerking en beoordeling 
door het CBR kan meerdere maanden in beslag 
nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een 
afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit 
omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Nachtafsluiting 
Heinenoordtunnel A29
Er zijn reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de 
Heinenoordtunnel. Daarom is de Heinenoordtunnel 
1 nacht richting het zuiden en 1 nacht richting het 
noorden afgesloten.

Planning
In de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 oktober 
tussen 23.59 en 05.00 uur; afsluiting van Rotterdam 
naar de Hoeksche Waard (westbuis). In de nacht van 
donderdag 7 op vrijdag 8 oktober tussen 23.59 en 
05.00 uur; afsluiting van de Hoeksche Waard naar 
Rotterdam (oostbuis).

Omrijden via de Kiltunnel
Van 30 minuten voor tot 30 minuten na de afsluiting 
van de Heinenoordtunnel, is de Kiltunnel tolvrij 
voor verkeer dat om moet rijden in verband met de 
afsluiting. Hulpdiensten en OV-lijndiensten krijgen 
doorgang door de Heinenoordtunnel.

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

20-09-2021 Het bouwen van een dakopbouw en 

bouwwerkzaamheden - Middelweg 4 in 

Numansdorp. (Z/21/114902)

20-09-2021 Het hobbymatig houden van paarden - 

Strijensedijk 4 in Mookhoek. (Z/21/114935)

20-09-2021 Het kappen van een boom - Kreekstraat 47 

in ‘s-Gravendeel. (Z/21/114908)

20-09-2021 Het plaatsen van een transparante 

en wegschuifbare balkonbeglazing 

- Fonteinkruid 5 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/114849)

20-09-2021 Het plaatsen van 4 airco-units op het 

dak - Buttervliet 6 in Numansdorp. 

(Z/21/114933)

20-09-2021 Het realiseren van een woningaanbouw 

- Westdijk 75 in Mijnsheerenland. 

(Z/21/114880)

20-09-2021 Het wijzigen van het gebruik van 

berging naar woning (splitsing perceel) 

- Schouteneinde 61 in Puttershoek. 

(Z/21/114891)

21-09-2021 Het realiseren van een gedeelte van 

het horecapand tot 2 appartementen 

- Wethouder Van der Veldenweg 5 in 

Numansdorp. (Z/21/115061)

21-09-2021 Verbouw woning – Burg. de Zeeuwstraat 

114 in Numansdorp. (Z/21/115004)

22-09-2021 Het bouwen van een nieuwe paardenstal - 

Oudendijk 62 in Strijen. (Z/21/115085)

22-09-2021 Het kappen van een boom - Smidsweg 18 in 

Westmaas. (Z/21/115146)

22-09-2021 Het realiseren van een sleufsilo - Keizersdijk 

4 in Strijen. (Z/21/115126)

22-09-2021 Het splitsen van de winkel en de 

bovenwoning - Voorstraat 56 in 

Numansdorp. (Z/21/115096)

22-09-2021 Metselwerkrestauratie molenromp – Burg. 

de Zeeuwstraat 52a in Numansdorp. 

(Z/21/115198)

23-09-2021 Bouw vervangende bergruimte - 

Parallelweg 30 in Klaaswaal. (Z/21/115343)

23-09-2021 Het realiseren van een parkeerplaats 

- Schenkeldijk 25 in Klaaswaal. 

(Z/21/115342)

24-09-2021 Het bouwen van een 

bedrijfsverzamelgebouw - Reedijk nabij 

nummer 7 in Heinenoord. (Z/21/115458)

24-09-2021 Het bouwen van een loods - Havenweg 10 in 

Klaaswaal. (Z/21/115411)

24-09-2021 Het plaatsen van een raam aan de zijkant 

van de woning - Scholeksterstraat 8 in 

Strijen. (Z/21/115473)

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

21-09-2021 Het realiseren van een tuinschuur 

met veranda - Achterdoel 5 in Nieuw-

Beijerland. (Z/21/108263)

22-09-2021 Het bouwen van een woning - Wintertaling 

7 in Numansdorp. (Z/21/106009)

22-09-2021 Het verbouwen en uitbreiden van het 

bedrijfspand - Jan van der Heijdenstraat 38 

in Oud-Beijerland. (Z/21/092931)

23-09-2021 Het uitbreiden van een woning - De Laagjes 

12 in Heinenoord. (Z/21/112772)

23-09-2021 Het bouwen van nieuwe loodsen - 

Boendersweg 38 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/104328)

24-09-2021 Het plaatsen van een dakopbouw - Kloosring 

23 in Oud-Beijerland. (Z/21/108857)



24-09-2021 Het aanleggen van een in- en uitrit 

- Akkerwinde 7 in Zuid-Beijerland. 

(Z/21/108849)

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen

Verzonden Zakelijke inhoud

22-09-2021 Evenementenvergunning voor de 

herfstmarkt op 25 september 2021 van 

09.00 tot 17.00 uur in de Boompjesstraat, 

Kerkstraat en Molenstraat in Strijen.

Beslistermijn verlengen
Datum 

verlenging

Zakelijke inhoud

17-09-2021 Het realiseren van een fiets-voetbrug - Nabij 

Doelweijk 2, Voordoel 30 en Griendweg 1 in 

Nieuw-Beijerland. De beslistermijn wordt 

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

van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 04-11-2021. (Z/21/108725)

20-09-2021 Het verbouwen van de woning - Havendam 

14 in Oud-Beijerland. De beslistermijn 

wordt met 6 weken verlengd volgens 

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

beslisdatum wordt daardoor 06-11-2021. 

(Z/21/107891)

24-09-2021 Het realiseren van wegen, 

kraanopstelplaatsen, bouw inkoopstation, 

aanleg kabels - Mariapolder 5b in 

Strijensas. De beslistermijn wordt met 6 

weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van 

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 08-11-2021. (Z/21/107048)

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 

04-10 tot en 

met 09-10-2021

Dierenbescherming 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

21-09-2021 Het intern slopen/verbouwen voor 

realisatie 2 appartementen - Wethouder 

Van der Veldenweg 5 in Numansdorp. 

(Z/21/115060)

21-09-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Meidoornstraat 10 in Numansdorp. 

(Z/21/114971)

21-09-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Van 

Beethovenstraat 116 in Numansdorp. 

(Z/21/114986)

22-09-2021 Het slopen van de paardenstallen - 

Oudendijk 62 in Strijen. (Z/21/115084)

24-09-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Marijkestraat 

1 in Strijen. (Z/21/115503)

Bekendmaking vaststelling 
beleidsregel Pilot OV 
Minima
Op dinsdag 14 september heeft het college van B&W 
van gemeente Hoeksche Waard de beleidsregels Pilot 
OV minima Hoeksche Waard vastgesteld. Daarmee 
kunnen inwoners met een inkomen tot 130% van 
de bijstandsnorm gebruik maken van een Dal Vrij 
busabonnement via hun persoonlijke OV chipkaart. 
Meer informatie over het gebruik van het Dal Vrij 
busabonnement en het aanvraagformulier vindt u 
vanaf vrijdag 1 oktober op de website van gemeente 
Hoeksche Waard. De beleidsregel is ook terug te 
vinden op http://www.officielebekendmakingen.nl/

Vastgestelde besluiten

• De Raad van gemeente Hoeksche Waard heeft 
op dinsdag 21 september de Mantelzorgagenda 
vastgesteld;

• Op dinsdag 6 juli heeft het college van B&W 
van gemeente Hoeksche Waard de Tijdelijke 
subsidieregeling Agrifood Regio Deal Zuid-
Hollandse Delta Hoeksche Waard vastgesteld;

• Op dinsdag 21 september heeft de raad van 
gemeente Hoeksche Waard de Tijdelijke aanvulling 
Algemene subsidieverordening Hoeksche 
Waard 2020 in verband met diverse Regio Deals 
vastgesteld. 

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

Gehandicaptenparkeer-
plaatsen in Oud-Beijerland 
en Goudswaard
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken te realiseren op de volgende locaties:

• op het parkeervak gelegen naast Graanzolder 7 in 
Oud-Beijerland; 

• op het meest oostelijke parkeervak van de 
parkeerplaatsen gelegen naast de Coorndijkstraat 
37 in Goudswaard.

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.

Vastgesteld 
bestemmingsplan ‘partiële 
herziening ruimtelijke 
plannen Numansdorp-Zuid’ 
(Torensteepolder) 
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 21 september het bestemmingsplan ‘partiële 
herziening ruimtelijke plannen Numansdorp-Zuid’ 
gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
In de Torensteepolder komen circa 450 nieuwe 
woningen. Een deel van de woningen is al opgeleverd. 
Een ander deel wordt nu gebouwd. Deze herziening 
ziet toe op het ophogen van het aantal woningen (met 
63 woningen) binnen de bestaande plangebieden. 

Het ontwerpbestemmingsplan lag van zaterdag 3 
april tot en met vrijdag 14 mei en na een rectificatie 
van zaterdag 22 mei tot en met vrijdag 2 juli ter 

inzage. Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen 
indienen. Wij ontvingen zienswijzen. De zienswijzen 
gaven aanleiding om het bestemmingsplan aan te 
passen. 

De wijziging ziet met name toe op het verhogen 
van het aantal woningen van 57 naar 63 woningen. 
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het realiseren 
van voldoende woningen in het sociale segment. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
‘partiële herziening ruimtelijke plannen Numansdorp-
Zuid’ en alle bijlagen liggen met ingang van donderdag 
30 september tot en met woensdag 10 november 
ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer 
NL.IMRO.1963.BPTSPherzNMDzuid21-VG01). 

Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak 
dan een afspraak met Misja Maes via telefoonnummer 
088 – 647 17 09. 

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 
30 september tot en met woensdag 10 november 
beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen 
gedurende deze termijn alleen beroep indienen 
wanneer hij of zij: 
1. tijdig een zienswijze tegen het 

ontwerpbestemmingsplan indiende;
2. kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest om een zienswijze tegen het 
ontwerpbestemmingsplan in te dienen;

3. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die 
zijn aangebracht bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan.

In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende 
gegevens vermelden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening); 
• een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht; 
• een kopie van het besluit; 
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening. 

Het beroepschrift kunt u sturen aan: 
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet 
van toepassing
Dit betekent dat de indiener de beroepsgronden 
direct in het beroepschrift moet opnemen. Het 
beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard 
wanneer binnen de beroepstermijn geen gronden zijn 
ingediend. De beroepsgronden kunnen na afloop van 
de beroepstermijn van 6 weken niet meer aangevuld 
worden. 

Mogelijkheid tot uitstellen van het in 
werking treden van het bestemmingsplan, 
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen 
dat het bestemmingsplan in werking treedt, kunt u 
een voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Wanneer er gedurende de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 

Vervolg



Nieuws uit de gemeenteraad

Wat vindt de gemeenteraad 
van de voorstellen van het 
college? Kijk mee! 

Wat vinden de partijen in de raad van de aanleg van 
een parallelweg langs de N217 in ’s-Gravendeel? En 
van het voorstel om het beheer van gemeentelijke 
gebouwen te uniformeren? Dat en meer kunt u horen 
en zien op dinsdagavond 5 oktober in 2 vergaderingen 
die gelijktijdig plaatsvinden in het gemeentehuis in 
Oud-Beijerland. 

De vergaderingen starten om 19.30 uur. U bent 
welkom op de publieke tribune. De vergaderingen zijn 
ook live digitaal te volgen.  

Oordeelsvormende vergadering Fysiek 
domein, Bestuur & middelen
In deze bijeenkomst praat de raad onder meer over 
het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke 
gebouwen, het bestemmingsplan Tienvoet 
Heinenoord voor 142 nieuwe woningen en het 
bestemmingsplan parallelweg N217 te ’s-Gravendeel. 

V E R V O L G

van de Raad van State, schort de werking van het 
bestemmingsplan op totdat op het verzoek om 
voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?
Neem dan contact op met Misja Maes via 
telefoonnummer 088 – 647 17 09 of via e-mail 
misja.maes@gemeentehw.nl.

Vastgesteld 
bestemmingsplan 
‘Waterstoftankstation 
Heinenoord’ en 
omgevingsvergunning 
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde 
op dinsdag 21 september het bestemmingsplan 
‘Waterstoftankstation Heinenoord’ ongewijzigd vast. 

Daarnaast verleende het college van B&W van 
gemeente Hoeksche Waard een omgevingsvergunning 
voor de ontwikkeling van een waterstoftankstation op 
bedrijventerrein Reedijk (Reedijk 7S) bij Heinenoord. 
Op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning 
is de coördinatieregeling van toepassing (artikel 3.30 
Wet ruimtelijke ordening).  

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
en ontwerp omgevingsvergunning
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie 
van een waterstoftankstation op het bedrijventerrein 
Reedijk bij Heinenoord. Het waterstoftankstation is 
gericht op het aanbieden van duurzame brandstoffen 
voor grote voertuigen, in het bijzonder voor lijnbussen. 
De coördinatieregeling maakt het mogelijk om 
de benodigde besluiten voor een ontwikkeling 
gezamenlijk voor te bereiden.

Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp 
omgevingsvergunning lagen ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp 
omgevingsvergunning lagen van zaterdag 24 april tot 
en met vrijdag 4 juni ter inzage. Tijdens deze periode 
kon een ieder zienswijzen indienen. Wij ontvingen 
geen zienswijzen. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
‘Waterstoftankstation Heinenoord’, de 
omgevingsvergunning en alle bijlagen liggen met 
ingang van donderdag 30 september tot en met 
woensdag 10 november ter inzage. U kunt de stukken 
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.
nl (onder de IMRO-code: NL.IMRO.1963.
BPHtnkstationHND20- VG01). 

Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? 
Maak dan een afspraak met Krista Lorsheijd via 
telefoonnummer 088 - 647 12 78. 

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen  en het collegebesluit 
tot het verlenen van de omgevingsvergunning staat 
rechtstreeks beroep open bij de Raad van State. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van vrijdag 
1 oktober tot en met vrijdag 12 november beroep 
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen alleen 
beroep indienen wanneer hij of zij: 
1. tijdig een zienswijze tegen het ontwerp 

bestemmingsplan indiende;
2. kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat 

is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp 
bestemmingsplan in te dienen;

3. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die 
zijn aangebracht bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan.

In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende 
gegevens vermelden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de 

dagtekening); 
• een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht; 
• een kopie van het besluit; 
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening. 

Het beroepschrift kunt u sturen aan: 
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak

Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Mogelijkheid tot uitstellen van het in 
werking treden van het bestemmingsplan 
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning 
treden in werking een dag nadat de beroepstermijn 
is verstreken. Om te voorkomen dat het 
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning 
in werking treden, kunt u een voorlopige 
voorziening vragen bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer 
er gedurende de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, schort de werking van het bestemmingsplan op 
totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is 
beslist.

Vragen?
Neem dan contact op met Krista Lorsheijd via 
telefoonnummer 088 - 647 12 78 of via e-mail  
krista.lorsheijd@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 
meldingen heeft ontvangen:

• Melding Activiteitenbesluit Strijenseweg 124a in 
’s-Gravendeel. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-21-396685.

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.



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

Parallelweg N217 ‘s-Gravendeel 
In de periode van 2023 tot en met 2024 pleegt 
Rijkswaterstaat onderhoud aan de Heinenoordtunnel. 
De tunnel kan dan in het weekend of door de 
week afgesloten zijn voor verkeer. Ten tijde van de 
afsluiting zal het verkeer gebruik gaan maken van 
de lokale wegen, waaronder de N217. Om er voor 
te zorgen dat het verkeer niet vastloopt is een van 
de maatregelen om een parallelweg aan te leggen 
naast de N217 tussen Maasdam en ’s-Gravendeel. 
De parallelweg zal daarnaast permanent als 
calamiteitenroute worden gebruikt bij ongevallen. 
Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen 
binnengekomen. Daardoor is het plan op een 
aantal punten gewijzigd. Wat vindt de raad van de 
wijzigingen?  

Oordeelsvormende vergadering Sociaal 
domein, Duurzaamheid & Economie
In deze bijeenkomst vormt de raad zijn oordeel over 
de zienswijze Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ en 
over de harmonisatie van het bewegingsonderwijs 
(schoolzwemmen).  

Kosten Jeugdzorg ZHZ 
De dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ heeft meer 
geld nodig voor de stijgende kosten voor jeugdhulp. 
Voor gemeente Hoeksche Waard betekent dit 
een verhoging van 0,7 miljoen euro in 2021. Deze 
kosten kunnen betaald worden uit de gelden die zijn 
ontvangen van het Rijk. Het college stelt de raad voor 
om positief advies te geven op de begrotingswijziging 
van de dienst.  

Vergaderingen online volgen 
U kunt de oordeelsvormende vergaderingen van 
dinsdag 5 oktober live online volgen via https://
hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live. De 
uitzendingen beginnen om 19.30 uur. 

De gehele agenda en de stukken voor deze 
bijeenkomsten vindt u op https://hoekschewaard.
raadsinformatie.nl/dashboard. Klik op datum 5 
oktober 2021, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

Wilt u gast van de gemeenteraad zijn? 
Het is zover. In oktober is publiek weer welkom tijdens de vergaderingen van de 
gemeenteraad Hoeksche Waard in de raadzaal in Oud-Beijerland. Fijn na zoveel 
maanden digitaal kijken en luisteren. En omdat het weer kan, kunt u op dinsdag 
12 oktober speciale gast van de raad zijn. Lijkt dit u leuk? Meld u aan! 

Programma
U wordt als gast vanaf 18.30 uur welkom geheten in het gemeentehuis in Oud-
Beijerland. Daar krijgt u een kijkje achter de schermen van het raadswerk, het 
gemeentebestuur en de manier waarop gemeentelijke besluiten tot stand 
komen. Er wordt speciaal ingezoomd op de onderwerpen die later die avond op 
de agenda staan van de raad en er is een ontmoeting met de voorzitter van de 
raad, de burgemeester. Daarna kunt u de gemeenteraadsvergadering bijwonen 
vanaf de publieke tribune. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@gemeentehw.nl of te 
bellen naar telefoonnummer 088 – 647 18 74. Er kunnen maximaal 10 inwoners 
gast van de raad zijn op dinsdag 12 oktober. Inschrijving gaat op basis van 
binnenkomst van aanmelding via mail of telefonisch. 

De volgende gast van de raad staat voorlopig gepland voorafgaand aan de 
besluitvormende raadsvergadering van februari 2022. 

Hopelijk zien wij u op dinsdag 12 oktober!

Gemeenteraad Hoeksche Waard

Dinsdag
12 oktober

om 18.30 uur

W. van Vlietstraat 6
Oud-Beijerland


