
Gemeentenieuws

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

Nieuw P+R bij busstation 
Reedijk in Heinenoord 
en meer plaatsen bij P+R 
Molendijk in Numansdorp

Provincie Zuid-Holland is volop bezig met het 
realiseren van een P+R (Park and Ride) achter 
het busstation aan de Reedijk. Hier komen 90 
parkeerplaatsen waardoor reizigers bij dit busstation 
hun auto kunnen parkeren en overstappen op de bus. 
De al bestaande fietsenstallingen zijn in het ontwerp 
van dit P+R terrein geïntegreerd en worden van de 

huidige locatie verplaatst. De gemeente is erg blij met 
deze ontwikkeling zodat meer inwoners hier kunnen 
parkeren om daarna hun reis te vervolgen met de bus. 
In het najaar zijn de werkzaamheden klaar.

Daarnaast breidt de provincie de bestaande P+R 
aan de Molendijk in Numansdorp uit. Het aantal 
parkeerplaatsen wordt hier uitgebreid naar 60 
parkeerplaatsen en krijgt een moderne uitstraling. 
Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat 
niet alle 19 huidige parkeerplaatsen beschikbaar zijn, 
dit wordt door de aannemer tijdig gecommuniceerd. 
Het werkverkeer gaat via de snelweg.  Eind december 
zijn de werkzaamheden klaar.

Coming-Outdag in de 
Hoeksche Waard
Maandag 11 oktober was het Coming-Outdag. Net als 
veel andere inwoners en organisaties in de Hoeksche 
Waard hees ook gemeente Hoeksche Waard de 
regenboogvlag. We laten daarmee zien dat iedereen, 
ongeacht hun genderidentiteit of seksuele oriëntatie, 
welkom is in onze gemeente. Deze dag waren er 
verschillende activiteiten:

Foto 1: Bij het gemeentehuis in Maasdam hees 
Burgemeester Bram van Hemmen de regenboogvlag 
samen met Raymond Kalkman van belangengroep 
LHBT+ HW, burgerraadslid Marjan Menting en haar 
partner en gemeentesecretaris Barbera Silvis-de Heer.

Foto 2: Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat 
hees de regenboogvlag bij het gemeentehuis in 
Oud-Beijerland. Ze werd hierbij geholpen door Mari 
Opmeer van LHBT+ HW, Anna den Boer en haar 
partner en raadslid Jolanda Koning.

Foto 3: In Schiedam ontving Raymond Kalkman van 
LHBT+ HW de Jillis Bruggeman Opsteker voor zijn 
inzet voor de belangengroep en het bespreekbaar 
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maken van LHBT+ in de Hoeksche Waard. Wethouder 
Joanne Blaak-van de Lagemaat reikte de opsteker aan 
hem uit.

Foto 4: In de Hoeksche Huiskamers In Puttershoek, 
Numansdorp en Westmaas vertelde Roze 50+ en Ies 
van den Hoek over coming-out.

Foto 5: Ook op veel andere plekken in de Hoeksche 
Waard hees men de regenboogvlag. Zoals hier bij de 
Hoeksche Huiskamer in Puttershoek.

Foto 6: In De Open Hof in Oud-Beijerland opende 
wethouder Harry van Waveren de tentoonstelling God 
van de Regenboog. Te bezichtingen tot en met vrijdag 
12 november. 

Foto 7: Op alle locaties en het hoofdkantoor van Jong 
HW wapperde de regenboogvlag.

Foto 8: Bij Kindcentrum De Blieken in Klaaswaal werd 
ook een regenboogvlag opgehangen.

Bouw waterstoftankstation 
in Heinenoord van start
Reizigers in de regio Hoeksche Waard – Goeree-
Overflakkee stappen begin 2022 mogelijk in 1 van 
de 20 nieuwe waterstofbussen die vervoerder 
Connexxion dan inzet. Het waterstoftankstation bij de 
busstalling in Heinenoord voorziet de voertuigen dan 
van waterstof. De provincie Zuid-Holland, gemeente 
Hoeksche Waard, waterstofleverancier Everfuel 
en vervoerder Connexxion werken samen aan de 
realisatie van 1 van de grootste waterstoftankstations 
van Europa in Heinenoord. Op vrijdag 1 oktober gaven 
gedeputeerde Frederik Zevenbergen, wethouder 
Piet van Leenen (gemeente Hoeksche Waard) en 
Ben Dwars (concessiedirecteur Connexxion) met een 
schop in de grond het startsein voor de bouw van het 
waterstoftankstation in Heinenoord. Er staan weer 

nieuwe vacatures op 
werkenbijdehw.nl!

•  Strategisch adviseur team  
Strategie (36 uur)

• Medewerker Begraafplaatsen (36 uur)
• Specialist Opleidingen & Ontwikkeling  

(32 uur)
• Ondersteunend medewerker team 

Hoeksche Campus (28-32 uur)/woensdag 
vaste werkdag



In eerste instantie tanken alleen de bussen van 
Connexxion bij het waterstoftankstation. Door het 
opschaalbare ontwerp kan het station in de toekomst 
ook worden gebruikt door ander zwaar vervoer zoals 
vrachtwagens. Dat geldt nog niet voor personenauto’s, 
omdat de tankdruk anders is.

Dag van de Mantelzorg 
Hoeksche Waard 2021 

Een week van verwennerij voor Hoeksche 
mantelzorgers
Op woensdag 10 november is het weer de Dag van 
de Mantelzorg. Een dag waarop mantelzorgers in 
het zonnetje worden gezet, omdat zij met hart en 
ziel zorgen voor hun dierbare(n). Ook gemeente 
Hoeksche Waard wil de inzet van mantelzorgers 
belonen. Namens de gemeente zal MEE Mantelzorg, 
in samenwerking met een aantal organisaties, van 
zondag 7 tot vrijdag 12 november een verwenweek 
organiseren. Mantelzorgers in de Hoeksche Waard 
worden dus niet alleen op de Dag van de Mantelzorg 
zelf verwend, maar kunnen een kleine week genieten 
van zowel online als fysieke activiteiten.

Een divers aanbod
De organisaties MEE Mantelzorg, Zorgwaard, 
Alerimus, Heemzicht en Welzijn Hoeksche Waard 
bieden mantelzorgers dit jaar een divers aanbod. 
Zo zijn er aan aantal Gezond Natuurwandelingen 
waar mantelzorgers bij aan kunnen sluiten. Ook is 
er een online link naar een ‘onewomanshow’, een 
fantastisch cabaret door Conny van den Eijnden, die 
op elk moment bekeken kan worden. Verder is er een 
workshop bloemschikken, online yoga én een online 
bingo voor jonge mantelzorgers. Naast verwennerij 
is er ook ruimte voor kennisdeling en dialoog. Tineke 
van Sleen verzorgt een interactieve online sessie 
rondom dementie. Voor een volledig overzicht van 
alle activiteiten en informatie over aanmelden, ga naar 
www.meemantelzorg.nl/aanmeldingen-hoeksche-
waard 

Inschrijven bij MEE Mantelzorg
Mantelzorgers die ingeschreven staan bij MEE 
Mantelzorg ontvangen automatisch een bericht over 
de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers die (nog) 
niet zijn ingeschreven bij MEE Mantelzorg kunnen 
contact opnemen met het Servicebureau van MEE  
via telefoonnummer 0181 - 33 35 07 of per e-mail 
servicebureau@meeplus.nl. Ook voor informatie 
over de Blijk van Waardering voor mantelzorgers 
en de Hoeksche Cadeaubon kunt u hier terecht. 
Ingeschreven mantelzorgers ontvangen 3 keer per jaar 
het mantelzorgmagazine en worden op de hoogte 
gehouden over mantelzorgondersteuning. 

Landelijke 
wapeninleveractie 
In de Week van de Veiligheid  
(maandag 11 tot en met zondag  
17 oktober) doet gemeente 
Hoeksche Waard mee aan de landelijke inleveractie 
van wapens. Iedereen kan dan straffeloos zijn wapen 
inleveren. Daarmee dragen we met z’n allen bij aan 
het veiliger maken van de samenleving en wapens 
horen daar niet in thuis. Heeft u een mes, slag- of 
stootwapen in huis? Deze wapens kunt u van 11 
tot en met 15 oktober anoniem inleveren bij het 
politiebureau aan de Spuidijk 4 in Oud-Beijerland. Er is 
dus geen risico dat u bestraft wordt voor wapenbezit. 
Voor het inleveren van een vuurwapen, munitie of 
explosieven maakt u een afspraak met de politie via 
telefoonnummer 0900 - 8844. De politie komt dan, in 
burgerkleding, bij u langs om het wapen op te halen. 
U kunt deze wapens dus niet anoniem inleveren. Kijk 
voor meer informatie op www.gemeentehw.nl.

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 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. U kunt dat doen tot zaterdag 16 
oktober.

 
Foto uitreiking vorig jaar - Buurthuis Me Mekaer

Puttershoek - 
Werkzaamheden Groeneweg

Vanaf maandag 25 oktober vinden er werkzaamheden 
plaats bij de nieuwe woonwijk Rustenburg in 
Puttershoek. Er komt een ontsluiting op de 
Groeneweg. De werkzaamheden vinden plaats tot en 
met vrijdag 5 november. Voor het maken van deze 
aansluiting is het nodig de Groeneweg ter plaatse 
geheel af te sluiten.

Meer informatie
Neem voor vragen contact op met Kees van Bruggen 
via telefoonnummer 088 – 647 1092. Buiten werktijd 
wordt het telefoonnummer doorgeschakeld.

Vervolg

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

02-10-2021 Het plaatsen van een zijraam - 

Scholeksterstraat 8 in Strijen. 

(Z/21/116396)

04-10-2021 Het bouwen van een woning - Kornet 3 in 

Numansdorp. (Z/21/116637)

04-10-2021 Het realiseren van een beschoeiing 

- Paltrokmolen 37 in Numansdorp. 

(Z/21/116621)

04-10-2021 Het realiseren van een rookkanaal langs 

de zijgevel - Binnensingel 64 in Strijen. 

(Z/21/116553)

05-10-2021 Het realiseren van een carport - Damgaarde 

3 in Nieuw-Beijerland. (Z/21/116721)

05-10-2021 Het aanbouwen van een garage naast de 

bestaande garage - Singel 2 in Puttershoek. 

(Z/21/116802)

05-10-2021 Het bouwen van een 

appartementencomplex - Burgemeester De 

Vries Broekmanlaan 2 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/116764)

05-10-2021 Het bouwen van een berging/garage - 

Provinciale weg 7 in Mijnsheerenland. 

(Z/21/116810)

05-10-2021 Het bouwen van een nieuwbouw woning - 

Kapitein 6 in Numansdorp. (Z/21/116717)

05-10-2021 Het plaatsen van een berging - Julianastraat 

43 A in Oud-Beijerland. (Z/21/116708)

06-10-2021 Het bouwen van een loods - Boendersweg 6 

in ‘s-Gravendeel. (Z/21/116839)

06-10-2021 Het realiseren van een aanbouw 

- Zwanegatsedijk 4a in Maasdam. 

(Z/21/116993)

06-10-2021 Het uitbreiden van de woning en de schuur - 

Schelpweg 4 in Strijen. (Z/21/116989)

06-10-2021 Het plaatsen van een uitpandige 

winkelwagenoverkapping - Striene 1 in 

Strijen. (Z/21/116950)

07-10-2021 Het bouwen van 20 bedrijfsunits 

- Griendweg 43 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/117118)

07-10-2021 Het bouwen van een loods - Langedam 6 in 

Strijen. (Z/21/117048)

07-10-2021 Het wijzigen van het gebruik - Aston 

Martinlaan 44 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/117129)

08-10-2021 Het plegen van groot onderhoud - 

Beatrixlaan 1 in Westmaas. (Z/21/117239)

08-10-2021 Het wijzigen van de bestemming - Kerkstraat 

23 in ‘s-Gravendeel. (Z/21/117150)

08-10-2021 Het plegen van groot onderhoud aan 34 

woningen- Kerkstraat 5 in Klaaswaal. 

(Z/21/117210)



V E R V O L G

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

04-10-2021 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning - Singel 23 in 

‘s-Gravendeel. (Z/21/111263)

04-10-2021 Het realiseren van een pomphuis, 

behorende bij een vergunning vrij te 

realiseren zwembad - Zinkweg 184 in Oud-

Beijerland. (Z/21/110653)

05-10-2021 Het vervangen van een bestaand kozijn - 

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

05-10-2021 Het splitsen van de woning in 2 woningen 

- Bootstraat 23 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/112277)

05-10-2021 Het realiseren van een in-/uitrit en het 

plaatsen van een tuinhuis (schuur met 

veranda) - Jasmijnstraat 10 in Puttershoek. 

(Z/21/101900)

06-10-2021 Het bouwen van een bedrijfsgebouw op 

bedrijventerrein - Reedijk 7v (sectie G 1968) 

in Heinenoord. (Z/21/088856)

06-10-2021 Het plegen van groot onderhoud aan een 

modelwoning - Burg.de Jongplein 17 in 

Mijnsheerenland. (Z/21/106511)

07-10-2021 Het plaatsen van een dakopbouw - Hoflaan 

42 in Klaaswaal. (Z/21/115798)

07-10-2021 Het plaatsen van een transparante 

en wegschuifbare balkon beglazing 

- Fonteinkruid 8 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/109148)

07-10-2021 Het bouwen van een opfokstal en 

overkapping - Land van Esseweg 9 in 

Strijen. (Z/21/112495)

07-10-2021 Het bouwen van een woning - Land van 

Esseweg 9 in Strijen. (Z/21/108527)

07-10-2021 Het uitbreiden van de afzuiguitmonding 

- Dorpsstraat 88 in Zuid-Beijerland. 

(Z/21/112117)

08-10-2021 Het bouwen van een nieuwe kas en bassin - 

Boomdijk 12b in Klaaswaal. (Z/21/113735)

08-10-2021 Het vergroten van een agrarische loods 

- Tweede Kruisweg 5 in Puttershoek. 

(Z/21/106949)

Verleende vergunning brandveilig gebruik
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

05-10-2021 Het realiseren van zorgappartementen 

- Ooststraat 34 in Oud-Beijerland 

(Ontwerpbesluit). (Z/21/108817)

Beslistermijn verlengen
Datum 

verlenging

Zakelijke inhoud

04-10-2021 Het bouwen van een schuur - Oudendijk 

15 in Nieuw-Beijerland. De beslistermijn 

wordt met 6 weken verlengd volgens 

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

beslisdatum wordt daardoor 14-12-2021. 

(Z/21/104534)

04-10-2021 Het uitbreiden van de winkelruimte 

- Polderlaan 6 in Oud-Beijerland. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor 18-11-

2021. (Z/21/098727)

07-10-2021 Het realiseren van 38 appartementen - 

(Project Oranjehof),  Wilhelminastraat 36 in 

Puttershoek. De beslistermijn wordt met 

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

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 23-11-2021. (Z/21/107900)

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

18-10 tot en 

met 23-10-2021

Roparun Team Oud-Beijerland in Poortwijk, 

Croonenburg, Zinkweg, Zeeheldenwijk en 

Oosterse Gorzen in Oud-Beijerland.

18-10 tot en 

met 23-10-2021

Stichting House 4 Sri Lanka in  

Zuid-Beijerland.

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

04-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Binnenpad 83, 

87 t/m 97 oneven nummers, Griendwerker 

9 t/m 31, 37, 39 en 45 oneven nummers, 

Hoefsmid 4 t/m 10, 16, 24, 26 even 

nummers en Rietsnijder 1, 2, 3, 5, 7 t/m 10, 

12, 13, 14, 16, 18 t/m 24, 26 t/m 33  in  

Oud-Beijerland. (Z/21/116842)

04-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Croonenburgh 

20 in Oud-Beijerland. (Z/21/116436)

04-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Klaverbladstraat 16 in Klaaswaal. 

(Z/21/116648)

05-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - 

Rembrandtstraat 37 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/116759)

07-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Julianastraat 

30 in Nieuw-Beijerland. (Z/21/116996)

08-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Burg. 

de Jongplein 17 in Mijnsheerenland. 

(Z/21/117304)

08-10-2021 Het plegen van groot onderhoud aan 34 

woningen - Kerkstraat 5 in Klaaswaal. 

(Z/21/117209)

08-10-2021 Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden - 

Beatrixlaan 1 in Westmaas. (Z/21/117237)

08-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Burg. 

Hammerbaan 31 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/117175)

Begroting 2022 van de 
gemeente Hoeksche Waard
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard stelde de programmabegroting 2022 op, op 
basis van de door de gemeenteraad vastgestelde 
beleidsuitgangspunten in de Perspectiefnota 2022. Op 
donderdag 4 november behandelt de gemeenteraad 
de ‘Begroting 2022’. De Begroting 2022 ligt ter 
inzage in het gemeentehuis Oud-Beijerland en kunt u 
bekijken via www.gemeentehw.nl (onder ‘bestuur en 
organisatie / Financiën’).

Realisatie parkeerplaatsen 
voor het uitsluitend opladen 
van elektrische voertuigen
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft besloten om 2 parkeerplaatsen aan te 
wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische 
voertuigen, waarbij in eerste instantie 1 parkeerplaats 
gerealiseerd wordt ter hoogte van de onderstaande 
locaties. Indien later blijkt dat er behoefte aan is kan 
de tweede parkeerplaats gerealiseerd worden

• Goudswaard: Van Almondestraat 31;
• ’s-Gravendeel:  Spinnerijstraat 7;
• Maasdam: Sportlaan 2, Poelwijk 31 en 

Merwedestraat 42; 
• Nieuw-Beijerland: Dreef 83;
• Numansdorp: Lavas 1 en Buttervliet 1;
• Oud-Beijerland: Kerkstraat 57, Wielsingel 32, 

Klipper 45, Roerdompweg 59 en Wolweversweg 23; 
• Piershil: Koningin Wilhelminastraat 9 en 

Christinastraat 1; 
• Puttershoek: Sterrenlaan 6, Eikenlaan 83, 

Oranjelaan Westzijde 88 en Hofstede 2; 
• Strijen: Gruttostraat 132 en Bernhardstraat 37.

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.

Ontwerp 
omgevingsvergunning 
Wilhelminastraat 26 in 
Mijnsheerenland ter inzage

Inhoud en doel van het project 
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend 
voor het realiseren van een woning voor het perceel 
Wilhelminastraat 26 in Mijnsheerenland. Op grond van 
het huidige bestemmingsplan is het realiseren van een 
woning al mogelijk. De gewenste woning past echter 
niet binnen het huidige bouwvlak. 
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard heeft het voornemen om de gevraagde 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit doet zij 
door af te wijken van het bestemmingsplan met 
gebruikmaking van het zogenaamde ‘Wabo-
projectbesluit’ (artikel 2.1, lid 1 onder c Wet algemene 
bepalingen Omgevingsrecht). 

Ter inzage 
De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag 14 oktober 
tot en met woensdag 24 november ter inzage. U kunt 
de stukken bekijken op de website:
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.OVWilhelmstr26MHL–ON01). Wilt u 



de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan een 
afspraak met Sabine Voskamp van het team Omgeving 
via telefoonnummer 088 – 647 14 75.

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 op het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning kunt u richten aan:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp 
omgevingsvergunning Wilhelminastraat 26 
Mijnsheerenland’.

Vragen? 
Heeft u vragen over deze omgevingsvergunning? 
Neem dan contact op met Sabine Voskamp via 
telefoonnummer 088 – 647 14 75 of via e-mail  
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.  

Kennisgeving 
ontwerpbesluit op aanvraag 
omgevingsvergunning 
voor het realiseren van 
zorgappartementen 
Ooststraat 34 in Oud-
Beijerland

Gemeente Hoeksche Waard heeft het ontwerpbesluit 
genomen op de aanvraag met zaaknummer 
Z/21/108817 voor een omgevingsvergunning op 
locatie Ooststraat 34 in Oud-Beijerland. In het 
ontwerpbesluit wordt de vergunning verleend. Het 
besluit betreft: 
• het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1.1.a 

Wabo);
• het in gebruik nemen of gebruiken van een, met het 

oog op de brandveiligheid aangewezen, bouwwerk 
(artikel 2.1.1.d Wabo);

• het handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening (artikel 2.1.1.c Wabo).

Ter inzage 
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken kunt u op 
verzoek inzien. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar 
omgevingsvergunning@gemeentehw.nl. Vermeld in de 
e-mail het zaaknummer en locatie. De inzageperiode is 
6 weken en start op vrijdag 15 oktober. 

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. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via 
telefoonnummer 088 – 647 36 47 of via e-mail 
info@gemeentehw.nl.

* Rectificatie publicatie *

Ontwerp bestemmingsplan 
‘Laan van Heemstede (naast 
60) Puttershoek’ ter inzage
Deze publicatie is een rectificatie van de eerdere 
bekendmaking van woensdag 6 oktober, omdat op 
www.ruimtelijkeplannen.nl de verkeerde naam en 
datum van het bestemmingsplan was geplaatst. De 
termijn om een zienswijze in te dienen is gewijzigd en 
wordt hiermee hersteld. 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Laan van Heemstede (naast 60) Puttershoek’ met 
bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plan voorziet in de nieuwbouw van een 
burgerwoning. Deze woning wordt gebouwd in het 
kader van ruimte voor ruimte. Dit betekent dat op 
een aantal locaties agrarische bedrijfsbebouwing in 

het landelijk gebied gesaneerd wordt. In ruil daarvoor 
wordt 1 woning op een perceel aansluitend aan 
de Laan van Heemstede (naast nummer 60) terug 
gebouwd. 

Om het initiatief mogelijk te maken, stelde de raad 
van de voormalige gemeente Binnenmaas op 5 juli 
2018 het bestemmingsplan ‘Bouw woning Laan van 
Heemstede (naast 60) Puttershoek’ vast. Op 24 april 
2019 vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State dit vaststellingsbesluit. Met 
in acht name van de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State is 
een nieuw ontwerp bestemmingsplan ‘Laan van 
Heemstede (naast 60) Puttershoek’ opgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen liggen 
met ingang van donderdag 14 oktober tot en met 
woensdag 24 november ter inzage.  U kunt de stukken 
bekijken via de volgende website: 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPPTHLvHstede21-ON01).

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak maken met het team Omgeving via 
telefoonnummer 140186.

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 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 Laan van Heemstede (naast 
60) Puttershoek’’.

Vragen?
Heeft u vragen of dit ontwerp bestemmingsplan? 
Neem dan contact op met Éowyn van Miltenburg  
via telefoonnummer 088 – 647 37 77of via e-mail  
eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl. 

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


