
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

Hoe ziet u de toekomst voor 
Numansdorp?
Op woensdag 17 november organiseert gemeente 
Hoeksche Waard een inloopavond voor alle inwoners 
van Numansdorp. Tijdens deze avond gaan wij graag 
met inwoners in gesprek over hoe zij de toekomst zien 
voor het dorp.

De afgelopen decennia ontwikkelde Numansdorp zich 
tot een levendig dorp. Het inwoneraantal is gestegen 
tot ongeveer 9000 inwoners en het dorp heeft een 
bloeiend verenigingsleven, een gezellig centrum en 
een prachtige haven. 

Rondom Numansdorp spelen verschillende 
ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van 

het dorp. Graag gaan we met u in gesprek over hoe 
u de toekomst ziet. De bijeenkomst vindt plaats in de 
aula van OBS De Dubbeldekker aan de Buttervliet 2. 
Meer informatie volgt snel.

Tegel eruit, groen erin! 

Lever uw tegel(s) in en ontvang 2  
bij- en insect vriendelijke plantjes op  
zaterdag 30 oktober
Inwoners van gemeente Hoeksche Waard die hun tuin 
willen vergroenen, kunnen op zaterdag 30 oktober, 
in ruil voor 1 of meer tuin- of geveltegels, 2 bij- en 
insectvriendelijke plantjes in ontvangst nemen. Harry 
van Waveren (wethouder Openbare ruimte) deelt, in het 

I N F O R M A T I E 27 oktober
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kader van de Nationale Klimaatweek, die middag in ruil 
voor uw tegels plantjes uit. U bent van harte uitgenodigd 
tussen 14.00 en 17.00 uur op de parkeerplaats van 
Intratuin aan de Volgerlandseweg 1a in Numansdorp.

Want: meer groene tuinen betekent, dat straten 
bij extreme regenbuien minder snel onderlopen 
Groene tuinen geven bovendien verkoeling op 
warme dagen en houden water langer vast. Dan 
hoeft u minder te sproeien. En, een groene tuin is 
goed voor de biodiversiteit. Wij willen natuurlijk een 
groene gemeente zijn en blijven. De aanleg van een 
groene tuin helpt daarbij. We zullen onze omgeving 
namelijk steeds beter moeten inrichten op extreme 
weersomstandigheden. Dat wordt klimaatadaptatie 
genoemd. 

Kom voor uw prik naar de prikbus op:
Datum Plaats prikbus 1 Plaats prikbus 2

Maandag
25 oktober

Piershil
Voorstraat 39

Klaaswaal
Oranjeplein

Dinsdag
26 oktober

Zuid-Beijerland
Parkeerplaats Albert Heijn

Numansdorp
Flohilplein

Woensdag
27 oktober

Oud-Beijerland
Parkeerplaats Blokker

Heinenoord
Sporthal De Tienvoet

Donderdag
28 oktober

Strijen
Stockholmplein

Puttershoek
Oranjeplein

Vrijdag
29 oktober

Westmaas
Breestraat

‘s-Gravendeel
Parkeerplaats ‘t Weegje

Tijd
Van 12.00 tot 20.00 uur.

Gratis vaccinatie
Vaccineren tegen corona is gratis.

Soorten coronavaccins
U kunt kiezen uit 2 coronavaccins: BioNTech/Pfizer of Janssen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de vaccinatie tegen corona? Kom gerust langs bij de 
prikbus om uw vragen te stellen. U kiest zelf of u de vaccinatie wilt.

U bent welkom zonder afspraak
Neem een geldig identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs mee 
en draag een mondkapje in de prikbus.

Coronaprik
zonder afspraak
in uw buurt

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

Tijdens de Nationale Klimaatweek 
besteden we aandacht aan 
klimaatadaptatie
Met deze actie hopen we inwoners te 
enthousiasmeren voor het vergroenen van hun tuin! 
Nieuwsgierig naar wat u nog meer kunt doen? Kijk op: 
www.gemeentehw.nl/klimaatadaptatie.

Niet veel ruimte voor een tuin?
Ook geveltuintjes leveren een bijdrage aan het 
tegengaan van overlast door water en hitte. Dus: lever 
1 of meer stoeptegels in en ontvang 2 plantjes! Wees 
er op tijd bij, want op is op!

Gemeente Hoeksche 
Waard zoekt 
kinderburgemeester
Lijkt het jou leuk om samen met de burgemeester 
Bram van Hemmen op te trekken tijdens 
grotere gebeurtenissen? Zoals de intocht van 
Sinterklaas of gesprekken met veteranen op 5 
mei. Wij zijn op zoek naar enthousiaste kinderen 
in groep 7, die 1 jaar (1 januari t/m 31 december) 
kinderburgemeester willen zijn. Ben jij de eerste? 
Aanmelden kan tot maandag 8 november. Kijk 
op de website www.jonghwdenktmee.nl voor meer 
informatie en uitleg over aanmelden.

Gemeente Hoeksche Waard 
ruimt graven in Cillaarshoek
Vanaf november worden op de begraafplaats in 
Cillaarshoek graven geruimd. Het gaat om algemene 
graven waarvan de gebruikstermijn is verstreken 
en om particuliere graven waarvan afstand is 
gedaan. Eventuele nabestaanden zijn persoonlijk 
geïnformeerd.

Wat gebeurt er bij een ruiming?
Als er grafbedekking aanwezig is, wordt deze eerst 
verwijderd. Daarna wordt het graf opengelegd en 
worden de stoffelijke resten van de overledene 
zorgvuldig uit het graf gehaald. Vervolgens worden 
deze overgebracht naar het verzamelgraf op deze 
begraafplaats en daar op een respectvolle manier 
herbegraven. 

Gedenkmonument
Op de begraafplaats komt een centraal 
gedenkmonument op het verzamelgraf. Nabestaanden 
kunnen hierop kosteloos een naamplaatje laten 
aanbrengen ter nagedachtenis aan hun dierbaren.

De werkzaamheden worden nog dit jaar afgerond. 
Tijdens de werkzaamheden blijft de begraafplaats zo 
veel mogelijk toegankelijk voor bezoekers. Wel worden 
delen van de begraafplaats tijdelijk afgesloten.

Start aanleg ontsluitings-
weg naar bedrijvencampus 
SHIPP 21 in Puttershoek
Het voormalige suikerfabriekterrein van Cosun Beet 
Company (voorheen Suiker Unie) wordt herontwikkeld. 
Op een deel van het terrein gaat Heylen Warehouses, 
in opdracht van eigenaar AG Real Estate de komende 
jaren een moderne bedrijvencampus bouwen: SHIPP 
21. In november starten de eerste, voorbereidende 
werkzaamheden. 

Goede en veilige bereikbaarheid is 
belangrijk
Om te zorgen voor een goede aansluiting tussen de 
N217 en SHIPP 21, wordt een nieuwe ontsluitingsweg 
aangelegd. Deze komt in het verlengde van de 
Polderweg, begint bij de kruising met de Blaaksedijk 
en vindt aansluiting op de Postweg. Deze weg 
wordt doorgetrokken, parallel aan de Reeweg, 
richting Het Weegje. De ontsluitingsweg voorkomt 
verkeersoverlast in en om Puttershoek en zorgt 
daarmee voor meer veiligheid. 

In november wordt gestart met het aanbrengen van 
de zogenaamde voorbelasting (stevige ondergrond) 
van de weg. Het zand hiervoor wordt aangevoerd via 
de Oude Maas. Hiermee wordt de verkeersoverlast van 
het werkverkeer op de omliggende wegen beperkt. De 
aanleg van de weg duurt ongeveerd een jaar en wordt 
uitgevoerd door het bedrijf Bartels Grondwerken BV.  

SHIPP 21 staat voor ‘South Holland Inland 
Port Puttershoek’
Het wordt een bedrijventerrein met een 
eigen binnenhaven dat ruimte biedt aan een 
verscheidenheid aan bedrijven met een industrieel 
karakter. Denk hierbij aan kleine en (middel)grote 
lokale, nationale en internationale bedrijven die actief 
zijn in logistiek en transport, e-commerce, koel- en 
vriesopslag, maakindustrie en maritieme toelevering 
en onderhoud. 

Meer informatie
Kijk op www.shipp21.com voor meer informatie 
over het toekomstige bedrijventerrein. Heeft u 
vragen of opmerkingen over de werkzaamheden aan 
de ontsluitingsweg? Neemt u dan contact op met 
projectverantwoordelijke Jeroen Machielse van Bartels 
Grondwerken BV via telefoonnummer 0165 - 30 42 51.

Word vrijwilliger in de 
Hoeksche Waard
Ook u kunt iets doen
Wilt u vrijwilligerswerk doen in de Hoeksche Waard? 
Dan kunt u kiezen uit het ruime aanbod aan vrijwillige 
banen dat de vacaturebank van Vrijwilligerscentrale 
Hoeksche Waard biedt. Wilt u eerst liever een 
adviesgesprek of meer informatie? Dat kan natuurlijk 
ook. Neem op werkdagen, tussen 09.00 en 12.00 uur, 
contact op via telefoonnummer 088 – 730 89 00 of kijk 
op de website www.vrijwilligerscentralehw.nl.

Workshops en cursussen
Om u te helpen uw vrijwilligerswerk goed te 
kunnen doen, organiseert de Vrijwilligerscentrale 
regelmatig workshops en cursussen. Op www.
vrijwilligerscentralehw.nl vindt u het huidige aanbod.

Voor organisaties
Heeft u een organisatie die kan bestaan dankzij de 
inzet van vrijwilligers? Dan helpt de Vrijwilligerscentrale 
u graag op weg. Zij adviseren u bij de werving van 
vrijwilligers, bieden vacatures aan via de vacaturebank 
en helpen u uw vrijwilligers aan 
uw organisatie te binden. Ook 
verzorgen zij trainingen die voor 
uw organisatieen vrijwilligers 
van nut kunnen zijn. Meer 
weten? Neem dan contact op 
via de hierboven genoemde 
contactgegevens.

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

10-09-2021 Het bouwen van een nieuwbouwwoning 

- Provincialeweg 7b in Mijnsheerenland. 

(2021-02028)

17-09-2021 Het bouwen van een woning - Paltrokmolen 

30 in Numansdorp. (2021-02070)

24-09-2021 Het bouwen van een nieuwbouw garage, 

bergruimte en renovatie bestaande woning 

- Polderdijk 15a in Maasdam. (2021-02120)

24-09-2021 Het verbouwen van een loods naar ruimte 

voor evenementen en horeca - achter 

Botweg 1b in Klaaswaal. (2021-02119)

08-10-2021 Het plaatsen van een tijdelijk kantoor - 

Zaaiviool 2 in Heinenoord. (2021-02244)

13-10-2021 * RECTIFICATIE * de onderstaande 

ingekomen aanvraag die in Het Kompas van 

woensdag 20 oktober werd gepubliceerd 

is ingetrokken: Bouwplan Molendijk 27 in 

Piershil. (Z/21/117793)

16-10-2021 Het realiseren van een tijdelijke woning 

- Boendersweg 1 B in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/118286)

17-10-2021 Het realiseren van een B&B - Melkweg 1 in 

‘s-Gravendeel. (Z/21/118303)

18-10-2021 Het aanleggen van een parkeerplaats 

- Schenkeldijk 25 in Klaaswaal. 

(Z/21/118596)

18-10-2021 Het aanleggen van een verdiepingsvloer 

- Röntgenstraat 10 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/118589)

18-10-2021 Het plaatsen van dakkapellen - Rietgors 2 in 

Zuid-Beijerland. (Z/21/118628)

18-10-2021 Het realiseren van een opbouw op de 

huidige aanbouw - Kreupeleweg 28 in 

Klaaswaal. (Z/21/118434)

18-10-2021 Het uitbreiden van de woning - 

Boendersweg 10 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/118621)

19-10-2021 Het bouwen van een woning - Torensteelaan 

114 in Numansdorp. (Z/21/118772)

19-10-2021 Het plaatsen van een dakkapel - Hoeksedijk 

57 in Maasdam. (Z/21/118722)

19-10-2021 Het plaatsen van een ICT mast - Kilweg 41 in 

‘s-Gravendeel. (Z/21/118691)

19-10-2021 Het realiseren van een in- en uitrit voor een 

parkeerplaats in de voortuin - Cabbeweide 

62 in Westmaas. (Z/21/118802)

19-10-2021 Het realiseren van een in- en uitrit voor 

het aanleggen van een parkeerplaats - 

John F. Kennedystraat 28 in Heinenoord. 

(Z/21/118812)

19-10-2021 Het uitbreiden van de woning voor het 

plaatsen van een lift - Korengracht 4 in  

Oud-Beijerland. (Z/21/118805)

20-10-2021 Het verbouwen en uitbreiden van de 

woning - Bommelskoussedijk 68 in 

Klaaswaal. (Z/21/118930)

21-10-2021 Het renoveren van de gevel - Sportlaan 4 in 

Strijen. (Z/21/119169)

22-10-2021 Het uitbreiden van de woning - Oosteinde 7 

in Heinenoord. (Z/21/119368)

22-10-2021 Het uitbreiden van de woning - 

Plataanstraat 22 in Numansdorp. 

(Z/21/119346)



V E R V O L G

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

20-10-2021 Vergunning wordt verleend voor het 

innemen van een standplaats voor het 

plaatsen van een GGD vaccinatie bus in de 

periode van maandag 25 tot en met vrijdag 

29 oktober van 12.00 tot 20.00 uur op 

diverse locaties in de gemeente Hoeksche 

Waard.

21-10-2021 Kermis Puttershoek op de volgende data: 

•  Woensdag 10 november van 14.00 tot 

22.00 uur

•  Donderdag 11 november van 15.00 tot 

22.00 uur 

•  Vrijdag 12 november van 15.00 tot  

23.00 uur 

•  Zaterdag 13 november van 10.00 tot  

00.00 uur 

Opbouw:  maandag 8 november van 08.00 

tot 17.00 uur 

Afbouw:   maandag 15 november van 08.00 

tot 18.00 uur

Locatie:     parkeerterrein en gedeelte 

Oranjelaan Oostzijde in 

Puttershoek.

21-10-2021 Kermis Numansdorp op de volgende data:  

•  Woensdag 3 november van 14.00 tot 23.00 

uur 

•  Donderdag 4 november van 15.00 tot 

23.00 uur 

•  Vrijdag 5 november van 15.00 tot  

23.00 uur 

•  Zaterdag 6 november van 14.00 tot  

00.00 uur 

Opbouw:   maandag 1 november van  

08.00 tot 18.00 uur 

Afbouw:    maandag 8 november van  

08.00 tot 18.00 uur

Locatie:      parkeerterrein de Zomp en  

onder aan de Beneden Molendijk 

in Numansdorp.

12-10-2021 Kermis Oud-Beijerland op de volgende data: 

•  Woensdag 27 oktober van 14.00 tot  

23.00 uur 

•  Donderdag 28 oktober van 15.00 tot  

23.00 uur 

•  Vrijdag 29 oktober van 15.00 tot 00.00 uur 

•  Zaterdag 30 oktober van 13.00 tot  

00.00 uur 

Opbouw:   maandag 25 oktober van  

07.00 uur tot 18.00 uur

Afbouw:    maandag 1 november van  

07.00 uur tot 18.00 uur

Locatie:     parkeerterrein Vierwiekenplein in 

de kern Oud-Beijerland.

21-10-2021 Standplaatsvergunning mobiel 

onderzoekscentrum voor het 

bevolkingsonderzoek borstkanker vanaf 

vrijdag 19 oktober tot medio januari 

2022. Op het parkeerterrein achter 

verzorgingstehuis de Hoge Wijde - Grote 

Weel 1 in Strijen.

21-10-2021 Vergunning voor het organiseren van het 

evenement Benefietconcert (s)Duyf op 

zaterdag 27 november van 19.30 tot  

01.00 uur bij Sporthal Duyvesteyn - Fazant 3 

in Maasdam.

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d. Zakelijke inhoud

18-10-2021 Het brandveilig gebruiken van de 

Petrus-Datheenschool - Wilgenlaan 15 in 

Puttershoek. (Z/21/103942)

18-10-2021 Het plaatsen van een zijraam - 

Scholeksterstraat 8 in Strijen. 

(Z/21/116396)

18-10-2021 Het plaatsen van een dakopbouw - 

Dotterbloemstraat 59 in Klaaswaal. 

(Z/21/112222)

18-10-2021 Het verlengen van de melkveestal - Zuiddijk 

14a in Maasdam. (Z/21/095518)

18-10-2021 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

achterzijde van de woning - Sportlaan 46 in 

Oud-Beijerland. (Z/21/112415)

18-10-2021 Het bouwen van een bedrijfsgebouw voor 

opslag - Reedijk 7m, kavel kadastraal sectie 

G-1972 in Heinenoord. (Z/21/109693)

19-10-2021 Het plaatsen van een container - nabij 

Munnikendijk 14 Westmaas. (Z/21/112335)

19-10-2021 Het plaatsen van een dakkapel - Zinkweg 

125 in Oud-Beijerland. (Z/21/109776)

19-10-2021 Het wijzigen van de bestemming - Kerkstraat 

23 in ‘s-Gravendeel. (Z/21/117150)

20-10-2021 Het plaatsen van een unit - Kreekkant 3a 

Nieuw-Beijerland. (Z/21/106861)

20-10-2021 Het kappen van een boom - tegenover 

Kreekstraat 47 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/116049)

20-10-2021 Het realiseren van een dakopbouw, 

overkapping en wijzigen gevels - Middelweg 

4 in Numansdorp. (Z/21/114902)

20-10-2021 Het realiseren van een dakopbouw 

- Atalanta 80 in ‘s-Gravendeel. 

(Z/21/112999)

20-10-2021 Het bouwen van een woning - Kolonel 2 in 

Numansdorp. (Z/21/112942)

21-10-2021 Het kappen van een boom - Smidsweg 18 in 

Westmaas. (Z/21/115146)

21-10-2021 Het realiseren van een opbouw - Ravenswey 

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

22-10-2021 Het vervangen van kozijnen - Gatsedijk 13 in 

Maasdam. (Z/21/114313)

22-10-2021 Het realiseren van 38 appartementen - 

(Project Oranjehof),  Oranjehof 1 t/m 38 in 

Puttershoek. (Z/21/107900)

22-10-2021 Het plaatsen van een dakkapel - 

Schuringsedijk 82 in Numansdorp. 

(Z/21/112802)

22-10-2021 Het bouwen van een aantal 

bedrijfsgebouwen - Newtonstraat 12a t/m 

18d in Numansdorp. (Z/21/111581)

Beslistermijn verlengen
Datum 

verlenging

Zakelijke inhoud

18-10-2021 Het plaatsen van een overkapping - 

Strijenseweg 120 in ‘s-Gravendeel. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

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

nieuwe beslisdatum wordt daardoor 

29-11-2021. (Z/21/108532)

Verleende Alcoholwet vergunningen/
ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

21-10-2021 Ontheffing voor het schenken van alcohol 

tijdens het evenement Benefietconcert (s)

Duyf op 27 november 2021 bij Sporthal 

Duyvesteyn aan de Fazant 3 in Maasdam.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)
Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden 
op de website van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl

Datum collecte Naam organisatie

01-11 tot en 

met 06-11-2021

Diabetes Fonds 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

18-10-2021 Het slopen van een stenen aanbouw - 

Mookhoek 47 in Mookhoek. (Z/21/118632)

18-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Schuringsedijk 

40 in Numansdorp. (Z/21/118371)

19-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Jasmijnstraat 

44 in Numansdorp. (Z/21/118744)

20-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van een 

asbesthoudende goot - Zuidzijdsedijk 66 in 

Nieuw-Beijerland. (Z/21/118832)

21-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Rietsnijder 17 

en 25 in Oud-Beijerland. (Z/21/119035)

22-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Bloys van 

Treslongstraat 8 in Oud-Beijerland. 

(Z/21/119361)

22-10-2021 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen - Hoeksedijk 57 

in Maasdam. (Z/21/119271)

Besluit Tarieven en 
uitvoeringsregels 
peuteropvang en 
voorschoolse educatie 2022

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op dinsdag 28 september onderstaand besluit 
vastgesteld.

• Tarieven en uitvoeringsregels peuteropvang en 
voorschoolse educatie 2022;

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



Besluit Detailhandelsvisie 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat met ingang van woensdag 
20 oktober voor iedereen ter inzage ligt de door 
de raad op dinsdag 21 september vastgestelde 
‘Detailhandelsvisie gemeente Hoeksche Waard 2021’. 

De detailhandelsvisie geeft een geactualiseerd 
beleidskader op het gebied van detailhandel waarvan 
het uitgangspunt is de juiste winkel op de juiste 
plek binnen een vitale en toekomstbestendige 
detailhandelsstructuur van onderscheidende en 
aantrekkelijke winkelgebieden.

De detailhandelsvisie met bijbehorende bijlagen  
en bovengenoemd besluit zijn te raadplegen via  
de website www.gemeentehw.nl. Op  
www.officiëlebekendmakingen.nl vindt u de 
rechtsgeldige publicatie.

De ‘Detailhandelsvisie gemeente Hoeksche Waard 2021’ 
treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de 
vaststelling van de detailhandelsvisie door de raad staat 
geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Vastgesteld 
bestemmingsplan 
‘Parallelweg N217, 
‘s-Gravendeel’ 

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 12 oktober het bestemmingsplan ‘parallelweg 
N217, ‘s-Gravendeel’ gewijzigd vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
In de periode van 2023 tot en met 2024 wordt 
door Rijkswaterstaat onderhoud gepleegd aan de 
Heinenoordtunnel. Gedurende deze periode vinden 
weekend en weekafsluitingen van de tunnel plaats. 
De Heinenoordtunnel vormt een belangrijke aan- en 
afvoerroute voor de Hoeksche Waard. Het verkeer 
zal, ten tijde van de afsluiting, gebruik gaan maken 
van de lokale wegen, waaronder de N217. Uit de 
verkeersmodellen is gebleken dat de N217 1 van de 
belangrijkste verkeersaders gaat vormen tijdens de 
afsluiting van de tunnel. Om ervoor te zorgen dat 
het verkeer niet vastloopt, zijn diverse maatregelen 
noodzakelijk. 1 van deze maatregelen richt zich 
op het wegvak van de N217 tussen Maasdam en 
’s- Gravendeel. Het voornemen bestaat om een 
parallelweg aan te leggen zodat de druk op de 
hoofdweg afneemt. Ten noorden van de hoofdweg 
is voorzien in de aanleg van deze parallelweg en 
een nieuw fietspad. Deze parallelweg is in beginsel 
bedoeld voor het landbouwverkeer zodat het 
autoverkeer op de hoofdweg hierdoor niet wordt 
geremd. Dit moet ervoor zorgen dat bij afsluiting van 
de Heinenoordtunnel de effecten voor de Hoeksche 
Waard beperkt worden. 

Naast een functie tijdens de onderhoudsperiode van 
de Heinenoordtunnel, dient de weg permanent als 
calamiteitenroute bij ongevallen. Dit deel van de N217 
is onderdeel van de belangrijkste aanrijdroute voor 
calamiteitenverkeer aan de oostzijde van Hoeksche 
Waard. Deze parallelweg zorgt er mede voor dat het 
calamiteitenverkeer ook bij stremming op de N217 
hun bestemming in Hoeksche Waard kan bereiken.

Om de aanleg van de parallelweg N217 mogelijk te 
maken is het nodig om de bestemming te wijzigen. 
Voor een deel van het tracé van de parallelweg is de 
huidige bestemming ‘Agrarisch met Waarden’. Deze 
bestemming wordt omgezet naar ‘Verkeer’.

Het ontwerpbestemmingsplan lag ter 
inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van zaterdag  
22 mei tot zaterdag 3 juli ter inzage. Tijdens deze 
periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij 
ontvingen 6 zienswijzen en 1 overlegreactie. De 
zienswijzen gaven aanleiding om het bestemmingsplan 
aan te passen. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
‘parallelweg N217, ‘s-Gravendeel’ en alle bijlagen 
liggen met ingang van donderdag 28 oktober tot en 
met woensdag 8 december ter inzage.  
U kunt de stukken bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code: 
NL.IMRO.1963.BPGRVDParallelw21-VA01). 

Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? 
Maak dan een afspraak met Remko Advocaat via 
telefoonnummer 088 – 647 37 76. 

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 
28 oktober tot en met woensdag 8 december 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 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 
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 Remko Advocaat via 
telefoonnummer 088 – 647 37 76 of via e-mail  
remko.advocaat@gemeentehw.nl. 

* Rectificatie *

Vastgesteld 
bestemmingsplan ‘Tienvoet 
Heinenoord’ en besluit 
hogere waarde Wet 
geluidhinder ter inzage  

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 12 oktober het bestemmingsplan ‘Tienvoet 
Heinenoord’ gewijzigd vast.  

Inhoud en doel van het bestemmingsplan 
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op 

Vervolg

het gebied ten zuiden van Heinenoord, waaronder 
de volkstuinen en het perceel tegenover gebouw 
De Tienvoet. Het perceel tegenover gebouw De 
Tienvoet is nu onbebouwd en zal worden ingericht 
voor een nieuwe woonwijk met 142 woningen. Het 
vrachtwagenparkeerterrein wordt naar het zuiden 
verschoven en de volkstuinen worden meer in 
westelijke richting opgeschoven. 

Het ontwerpbestemmingsplan lag van zaterdag  
22 mei tot en met vrijdag 2 juli ter inzage. Tijdens deze 
periode zijn zienswijzen ingediend. De wijzigingen 
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
zijn aangegeven in de Nota van beantwoording 
zienswijzen. 

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder 
De geluidsbelasting op de nieuw te realiseren 
woningen in het gebied voldoet niet aan de waarden 
zoals die zijn voorgeschreven in de Wet geluidhinder. 
Het gaat daarbij met name om wegverkeerslawaai. Op 
basis van de Wet geluidhinder bestaat de mogelijkheid 
om een hogere waarde vast te stellen. Burgemeester 
en wethouders willen gebruik maken van deze 
mogelijkheid en hebben besloten tot vaststelling van 
hogere waarde Wet geluidhinder. 

Het ontwerpbesluit hogere waarde met 
bijbehorende stukken lag gelijktijdig met het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Tijdens  
deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. 

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en 
alle bijlagen en het besluit hogere waarde Wet 
geluidhinder liggen met ingang van donderdag 28 
oktober 2021 tot en met woensdag 8 december 2021 
ter inzage. U kunt de stukken bekijken via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPTienvoetHND21-VG01). 

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak 
dan een afspraak met Annette van Bokkem of een 
andere medewerker van het Team Omgeving via 
telefoonnummer 14 0186 of per e-mail, annette.
vanbokkem@gemeentehw.nl. 

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 
21 oktober tot en met woensdag 1 december 2021 
beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen 
alleen beroep indienen wanneer hij of zij:  
• tijdig een zienswijze tegen het ontwerp 

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

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

• 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 kan worden gestuurd aan:
Raad van State



V E R V O L G

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 indient 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?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem 
dan contact op met Perry van der Elst of Annette van 
Bokkem via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail 
perry.vanderelst@gemeentehw.nl of  
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

Gedeeltelijke intrekking 
omgevingsvergunning
• voor het wijzigen van het gebruik t.b.v. 

vuurwerkopslag op het adres Zinkweg 95 in  
Oud-Beijerland 

 
Gedeeltelijke intrekking
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard stemt in om, gelet op artikel 2.33 lid 2 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de 
omgevingsvergunning van dinsdag 2 maart op verzoek 
van de inrichtinghouder gedeeltelijk in te trekken.  
Dit betreft de volgende deelactiviteit: 
• het oprichten, veranderen of in werking hebben 

van een vergunning plichtige milieu-inrichting of 
mijnbouwwerk (artikel 2.1.1.e Wabo). 

 
Voorbereidingsprocedure 
Aangezien de omgevingsvergunning waarop 
de intrekking van toepassing is op basis van de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is 
gekomen wordt conform artikel 3.15 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht ook het besluit 
tot intrekking volgens deze procedure voorbereid. 
 
Overweging 
Het belang van de bescherming van het milieu 
verzet zich niet tegen de intrekking van de bedoelde 
vergunning. 
 
Rechtsbescherming en inwerkingtreding 
Zienswijze en ontwerpbeschikking 
De ontwerpbeschikking heeft vanaf woensdag  
18 augustus 6 weken ter inzage gelegen en hierop 
zijn geen zienswijzen ontvangen. 
 
Inwerkingtreding 
Het besluit treedt in werking met ingang van de 
dag na afloop van de termijn voor het indienen van 
een beroepschrift. De beroepstermijn bedraagt 6 
weken en vangt aan op de dag nadat de beschikking 
overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a van 
de Awb ter inzage is gelegd. Is tegelijk met het indienen 
van een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige 
voorziening gedaan, dan treedt het besluit niet 
eerder in werking dan nadat op dit verzoek is beslist. 
Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het 
besluit. Is de beslissing niet duidelijk of bent u het er 
niet mee eens? Of heeft u informatie waar wij geen 
rekening mee hebben gehouden? Neem dan contact op 
met Rien Butijn via telefoonnummer 088 - 647 36 75 of 
via e-mail rien.butijn@gemeentehw.nl. 

Beroep indienen
Indien u het niet eens bent met de inhoud van dit 
besluit, heeft u op basis van de Algemene wet
bestuursrecht de mogelijkheid om binnen 6 weken na 
de dag van terinzagelegging van dit besluit daartegen 
een beroepschrift in te dienen bij: De Rechtbank 
Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 
BM Rotterdam.

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

dagtekening); 
• omschrijving van het besluit waartegen het beroep 

is gericht; 
• de gronden van het beroep; 
• een ondertekening met naam en handtekening. 
Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift 
is griffierecht verschuldigd. 
 
Voorlopige voorziening 
De beschikking treedt in werking nadat de termijn 
voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. 
Het indienen van een beroepschrift houdt de werking 
van  het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend 
belang dat dit besluit niet in werking  treedt, kan 
een belanghebbende, die een beroepschrift heeft 
ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus  50951, 
3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige 
voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de 
behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan  
griffierecht geheven. Men kan digitaal een verzoek om 
voorlopige voorziening instellen bij genoemde 
rechtbank via de website https://www.rechtspraak.
nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. 
Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of 
eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan 
de precieze voorwaarden vermeld.

Bekendmakingen Wet 
milieubeheer
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij de volgende meldingen in het 
kader van activiteitenbesluit milieubeheer hebben 
ontvangen:
• Melding Activiteitenbesluit Havenweg 1 

’s-Gravendeel, ontvangen op woensdag 1 
september. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-21-396361.

• Melding Activiteitenbesluit Boomdijk 12b 
Klaaswaal, ontvangen op dinsdag 5 oktober. Deze 
melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-21-
397943.

• Melding Activiteitenbesluit Nieuwendijk 4 
Goudswaard, ontvangen op vrijdag 15 oktober. 
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-21-398482.

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.

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat vindt de gemeenteraad van de plannen van de Veiligheidsregio?  
Kijk mee op dinsdag 2 november!
1 keer in de 4 jaar maakt de Veiligheidsregio Zuid-
Holland Zuid (ZHZ) nieuwe plannen. Plannen die 
moeten zorgen voor een veilige en gezonde omgeving 
voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van de regio. 
Hoeksche Waard is 1 van de 10 gemeenten waar de 
Veiligheidsregio voor werkt. De Veiligheidsregio wil 
graag weten wat de gemeenteraden van de plannen 
voor 2022-2025 vinden. Op dinsdag 2 november 
spreekt onze gemeenteraad hierover. U kunt vanaf 
19.30 live meekijken. Welkom!

In het plan 2022-2025 is te lezen hoe de 
Veiligheidsregio ZHZ de belangrijkste risico’s in de 

regio wil aanpakken en hoeveel dat kost. Kenmerkend 
voor de regio is de aanwezigheid van de vele 
infrastructuur. Via het spoor, de weg, het water en 
ondergrondse buisleidingen passeren dagelijks grote 
hoeveelheden verschillende gevaarlijke stoffen. 

Daarnaast kan een dreiging van een overstroming 
zowel vanuit zee als de rivieren komen. Wat betekent 
dit voor de woningopgave en de daaraan gekoppelde 
toename van de bevolking, het creëren van extra 
werkgelegenheid en daarmee gepaard gaande 
toename van vervoersbewegingen? Daarover spreekt 
de raad op 2 november. De belangrijkste punten 

uit deze bespreking worden meegegeven aan de 
Veiligheidsregio. 

Vergadering volgen
U kunt de vergadering van dinsdag 2 november live 
online volgen via 
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.  
De uitzending begint om 19.30 uur.

De gehele agenda en de stukken voor deze 
bijeenkomst vindt u op 
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/dashboard.  
Klik op datum 2 november 2021.



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

Digitale 
informatiebijeenkomst 
woningbouwproject  
‘De Boomgaard’

Om omwonenden en geïnteresseerden van het 
woningbouwproject ‘De Boomgaard’ kennis te laten 
maken met het nieuwbouwproject organiseren 
gemeente en De Langen & Van den Berg op 
maandag 8 november om 19.00 uur een digitale 
informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatieavond 
is er informatie beschikbaar over onder andere de 
invulling van de buitenruimte, plattegronden, situatie 
en planning. Ook is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen. 

Woningen voor iedereen
Op donderdag 23 september ondertekenden 
gemeente Hoeksche Waard en De Langen & van 
den Berg een anterieure overeenkomst voor 
het ontwikkelen en bouwen van 26 woningen in 
Goudswaard. Het nieuwbouwproject ‘De Boomgaard’ 
wordt ontwikkeld voor verschillende doelgroepen. 

Naast vrijstaande woningen, 
levensloopbestendige woningen en 
appartementen komen er ook een 
aantal huurwoningen. De Langen 
& van den Berg is verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling en bouw van 
de woningen. De gemeente neemt 
het bouw- en woonrijp maken voor 
haar rekening.

Bouwkundige en 
constructieve tekeningen
De komende maanden zorgt 
De Langen & van den Berg er 
voor dat er bouwkundige en 
constructieve tekeningen worden 
gemaakt. Ontwikkelingen als 
deze, waarbij kernwoorden als 
‘klimaatbestendig’, ‘biodiversiteit’ 
en ‘duurzaam’ hoog in het vaandel staan, vergen veel 
afstemming met verschillende partijen. Dus ook met u. 
Om te komen tot de start verkoop is het noodzakelijk 
om het proces, zorgvuldig te laten verlopen om deze 
ambitie waar te maken.

Aanmelden digitale informatiebijeenkomst
U kunt zich aanmelden op de website 
www.deboomgaardgoudswaard.nl. U ontvangt enkele 
dagen nadat u zich heeft aangemeld een deelnamelink 
met meer informatie.

DEBOOMGAARDGOUDSWAARD.NL

IN VOORBEREIDING 


