Nieuws uit de gemeente
Week 45 | 10 november 2021

IN DEZE RUBRIEK LEEST U
ONDER ANDERE MEER OVER

Nieuwe uitstraling van onze gemeenterubriek
Vanaf deze week heeft de rubriek van gemeente Hoeksche Waard een nieuwe uitstraling. Het nieuws op deze
pagina’s is vanaf nu zoveel mogelijk ingedeeld per dorp. Zo kunt u sneller zien wat er bij u in het dorp speelt.

• Wie wordt de eerste
kinderburgemeester van de
Hoeksche Waard?
• Gemeente Hoeksche Waard
van start met online verlengen
rijbewijs.

Wie wordt de eerste kinderburgemeester van de
Hoeksche Waard?

• N489: voorbereidende
werkzaamheden parallelweg
vanaf 1 november.

Heb je altijd al eens willen weten hoe het voelt om burgemeester te zijn? Of lijkt het je interessant om samen
met de burgemeester bij grote gebeurtenissen aanwezig te zijn, bijvoorbeeld Sinterklaas verwelkomen of met
oorlogsveteranen praten op 5 mei? Meld je dan aan als Kinderburgemeester van de Hoeksche Waard!
De gemeente is op zoek naar enthousiaste kinderen in groep 7, die 1 jaar (1 januari t/m 31 december)
Kinderburgemeester willen zijn.

• Wethouder Harry van Waveren
reikt eerste subsidie uit voor
maatregelen klimaatadaptatie.

Hoe meld je je aan?

Lijkt het je leuk om 1 jaar samen met de burgemeester op te trekken, meld je dan voor vrijdag 12 november aan
en vertel in een kort filmpje waarom je kinderburgemeester wilt zijn. Kijk op www.jonghwdenktmee.nl voor meer
informatie en aanmelden. En wie weet zien we je snel op het gemeentehuis!

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

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
Gemeente Hoeksche Waard van start met online verlengen rijbewijs
Het is in gemeente Hoeksche Waard mogelijk om de verlenging van het rijbewijs
online aan te vragen via de website van de RDW. U kunt het rijbewijs al na 2
werkdagen ophalen op het servicepunt Oud-Beijerland. Online aanvragen is alleen
mogelijk bij het verlengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën. Iemand
die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor nog wel naar een
servicepunt.
Erkende fotograaf
Om het rijbewijs online te kunnen verlengen, is een pasfoto nodig die is gemaakt bij
een erkende fotograaf of fotocabine. Een overzicht van erkende fotografen en
fotocabines vindt u op de website www.rdw.nl/locatiewijzer.
Hoe werkt het?
De aanvraag begint met het laten maken van een foto bij een door de RDW erkende
fotograaf of fotocabine. De fotograaf of fotocabine verstuurt de foto digitaal naar de
RDW. Daarna kunt u met de DigiD-app met ID-check makkelijk en snel de aanvraag
doen via www.rdw.nl/rijbewijsverlengen.

N489: Voorbereidende werkzaamheden parallelweg vanaf 1 november
De provincie Zuid-Holland voert op dit moment groot onderhoud uit aan de N489 in
de Hoeksche Waard. Vanaf maandag 1 november worden voor de verbreding van de
parallelweg (tussen de N488 en de Van Koetsveldlaan) voorbereidende werkzaam
heden uitgevoerd. Daarna start de provincie op maandag 15 november met de
verbreding van de parallelweg. Deze werkzaamheden duren tot en met maart
2022. Het groot onderhoud is nodig om de weg in goede staat te houden.
Voorbereidende werkzaamheden
Ter voorbereiding op de verbreding van de parallelweg worden nu al kabels en
leidingen verlegd en worden vanaf maandag 1 november ongeveer 100 bomen
gekapt. Hier komen nieuwe bomen voor terug. De bomen bij de parallelweg zijn aan
het eind van hun levensduur en kunnen, bijvoorbeeld door afbrekende takken,

gevaarlijk worden voor het verkeer. Daarom is het belangrijk om deze bomen te
kappen. In overleg met een ecoloog nemen we tijdens de bomenkap tijdelijke
maatregelen om rekening te houden met de vleermuizen in het gebied. Na de
verbreding van de parallelweg, worden de nieuwe bomen geplant langs de nieuwe
weg. De nieuwe bomen worden ondersteund door boompalen, die gemaakt worden
van het hout van de eerder gekapte bomen. Op deze manier krijgt een deel van het
gekapte hout een doel op dezelfde locatie.
Hinder tijdens voorbereidende werkzaamheden
Fietsers moeten tijdens de bomenkap soms even wachten. Zij worden door
verkeersregelaars begeleid door het werkvak. Sinds woensdag 20 oktober rijden
landbouwvoertuigen vanwege voorbereidende werkzaamheden met kabels en
leidingen al over de hoofdrijbaan van de N489. Dat duurt tot en met maart 2022.
Verbreding parallelweg vanaf 15 november
De provincie start op maandag 15 november met de verbreding van de parallelweg
tussen de Van Koetsveldlaan en de Botweg. De weg wordt verbreed en aan beide
kanten komt bermverharding, zodat landbouwvoertuigen veiliger langs fietsers
kunnen rijden. Daarna starten de voorbereidende werkzaamheden tussen de N488 en
de Botweg. De parallelweg wordt op dit deel van de weg begin 2022 verbreed. De
provincie informeert de omgeving hierover.
Omleiding van maandag 15 tot en met zondag 21 november
Tijdens onze werkzaamheden is de aansluiting van de Botweg-N489 afgesloten. De
hoofdrijbaan van de N489 blijft open. Verkeer van en naar Klaaswaal rijdt tijdens de
afsluiting via de N488. Fietsers op de N489 kunnen omrijden via de Blauwesteenweg
en de Groeneweg. Tussen Klaaswaal en Westmaas volgen zij een omleiding over
de Kreupeleweg en de Munnikendijk. De omleidingen gelden tot en met zondag
21 november.

Nieuwe politieke partij? Meld u aan voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022!
Op woensdag 16 maart vinden de
gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor
gemeente Hoeksche Waard zijn het de eerste
gemeenteraadsverkiezingen sinds de fusie op
1 januari 2019. Nieuwe politieke partijen die
nog niet eerder hebben meegedaan aan de
gemeenteraadsverkiezingen moeten zich
registreren om mee te kunnen doen. Ook een
partij die bij de vorige
gemeenteraadsverkiezingen geen zetel heeft
behaald moet zich aanmelden. Dit is mogelijk
tot en met maandag 20 december.

Handige brochure voor politieke partijen
Gemeente Hoeksche Waard heeft een handige brochure met informatie samengesteld
voor politieke partijen die mee willen doen aan de verkiezingen. Deze kunt u
downloaden op www.gemeentehw.nl > Actueel > Gemeenteraadsverkiezingen. In deze
brochure staat onder andere informatie over de procedure van kandidaatstelling, het
registreren van nieuwe lokale politieke partijen en de uitslag van de stemming. Ook is
er een kalender in opgenomen met belangrijke data.
Algemene verkiezingsinformatie op de website
De komende periode komt er op www.gemeentehw.nl onder ‘Actueel >
Gemeenteraadsverkiezingen’ meer (praktische) informatie over de
gemeenteraadsverkiezingen 2022 te staan. Ook via de gemeentelijke socialmediakanalen en huis-aan-huis krant Het Kompas zullen wij verkiezingsinformatie delen.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Klaaswaal
Spreekuur Harry van Waveren voor Klaaswaal
Op dinsdag 16 november houdt dorpswethouder Harry van Waveren spreekuur van 17.00 tot 19.00 uur in het
Korstanjehuis in Klaaswaal (Oranjeplein 34). Inwoners zijn van harte welkom om tijdens het inloopspreekuur van
gedachten te wisselen met de wethouder over onderwerpen die hen bezighouden.
Omdat de wethouders het belangrijk vinden dat het gemeentebestuur bereikbaar moet zijn voor inwoners,
houden zij inloopspreekuren in de dorpen waarvoor zij dorpswethouder zijn.

’s-Gravendeel
Wethouder Harry van Waveren reikt eerste subsidie uit voor maatregelen klimaatadaptatie
Op donderdagmiddag 4 november reikte wethouder Harry van Waveren
(openbare ruimte) symbolisch de eerste subsidie uit aan een inwoonster van
’s-Gravendeel voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen rond het
huis. Mevrouw Eekman, de aanvraagster van de subsidie, heeft onder
andere een sedumdak aangelegd en in de tuin verharding verwijderd en
gekozen voor een waterdoorlatende inrichting. Zij heeft daarna de subsidie
aangevraagd en voor een deel de investering weer teruggekregen.
Omdat het klimaat verandert, komen hevige regenbuien of lange periodes van
droogte en hitte vaker voor. We kunnen onze omgeving daar zo goed mogelijk op
aanpassen. Dit wordt klimaatadaptatie genoemd. Wethouder Harry van Waveren:
“Het is mooi om te zien dat veel inwoners van de Hoeksche Waard al maatregelen
nemen om wateroverlast tegen te gaan. Als gemeente willen wij die inwoners graag
ondersteunen en financieel tegemoetkomen met deze subsidieregeling”. Sinds
oktober van dit jaar kunnen inwoners van de Hoeksche Waard via de website van de
gemeente subsidie aanvragen als zij op hun perceel maatregelen nemen die
klimaatadaptief zijn. Daarmee wordt bedoeld dat de maatregelen zorgen voor de
opslag of verwerking van water op het eigen terrein. Te denken valt dan bijvoorbeeld
aan het afkoppelen van de regenpijp en de aanleg van een groen dak, of het
vervangen van tegels door waterdoorlatende bestrating.
Een kleine moeite
Mevrouw Eekman ziet zichzelf niet als een voorloper als het gaat om duurzaamheid:

“Ik zou nog best meer willen doen. Ik
ben hier in de zomer van dit jaar
komen wonen en daardoor kon ik
direct veel dingen aanpakken. Het is
een investering maar ik ben blij met
het resultaat. Het ziet er mooi uit, zo’n
groen dak en het is ook nog goed voor
de biodiversiteit. Men kiest
tegenwoordig snel voor veel tegels,
omdat dat minder onderhoud vergt. Ik
heb ook bewust gekozen voor
onderhoudsvrije en praktische maar waterdoorlatende bedekking, juist om
wateroverlast te beperken. Hier in het oudste straatje van ‘s -Gravendeel zie je al bij
grote buien snel wateroverlast ontstaan en ik vind het belangrijk dat mijn persoonlijke
keuzes geen negatieve invloed hebben op mijn omgeving. Hoe groot of klein de
maatregelen, op deze manier kan ieder iets bijdragen aan de toekomst en het behoud
van onze leefomgeving. Mijn persoonlijke bijdrage zie ik als een kleine moeite.”
Meer informatie
Harry van Waveren: “Ik hoop dat het verhaal van mevrouw Eekman meer mensen
enthousiast maakt voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen!”
Op www.gemeentehw.nl/subsidie-klimaatadaptatie vindt u meer informatie over de
subsidieregeling.

Numansdorp
Woensdag 17 november: Dorpsontmoeting Numansdorp
Hoe beleeft u Numansdorp over 30 jaar?
De afgelopen decennia ontwikkelde Numansdorp zich tot een levendig dorp. Het dorp
heeft bijna 9000 inwoners en een bloeiend verenigingsleven, een gezellig centrum en
een prachtige haven. Het dorp staat nooit stil en ook nu spelen in en rondom
Numansdorp verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van
het dorp.
Maar hoe willen we dat de toekomst van Numansdorp eruit ziet? Hoe leven, wonen,
werken, recreëren en verplaatsen wij ons later? Het is belangrijk om hierover met z’n
allen na te denken.
Doet u met ons mee?
Op woensdag 17 november organiseren wij voor alle inwoners van Numansdorp een
bijeenkomst bij Obs de Dubbeldekker, Buttervliet 2. Tijdens deze bijeenkomst horen
wij graag uw ideeën en dromen voor Numansdorp. Ook horen wij graag wat volgens u
Numansdorp uniek maakt en wat de uitdagingen zijn voor het dorp.
Programma
Er zijn 2 sessies tijdens deze avond. U bent van harte welkom tijdens 1 van de 2
sessies. De inhoud van de sessies zijn identiek.
Sessie 1: 18.15 tot 20.15 uur
Sessie 2: 20.30 tot 22.30 uur

Tijdens de sessies zijn er 2 rondes waarbij
u kunt kiezen uit 3 onderwerpen:
1.	In gesprek met de wethouders Harry
van Waveren en Piet van Leenen;
2.	Toekomstatelier: denk met ons mee
over de toekomst van het dorp;
3.	Trots en zorg: laat ons weten waar u
trots op bent en wat uw zorgen zijn
voor het dorp.
Goed om te weten
De dorpsontmoeting willen wij graag fysiek door laten gaan. In verband met de
coronamaatregelen is het bijwonen van deze avond alleen toegankelijk met een
geldig coronatoegangsbewijs. Wij begrijpen het als u liever niet naar de fysieke
bijeenkomst wilt komen. Daarom organiseren wij op maandag 22 november een
digitale bijeenkomst.
Aanmelden
Wij ontvangen graag uw aanmelding voor de fysieke of digitale bijeenkomst. Zo
weten we op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. Aanmelden kan via het
aanmeldformulier tot en met maandag 15 november. Meer informatie en het
aanmeldformulier vindt u op www.gemeentehw.nl/toekomstnumansdorp.

Bekendmakingen
Beslistermijn verlengen

Numansdorp

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.

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

Datum
verlenging

02-11-2021

Het realiseren van een gedeelte van het
horecapand tot 2 appartementen - Weth.
Van der Veldenweg 5 in Numansdorp.
(Z/21/115061)

‘s-Gravendeel

03-11-2021

Het splitsen van de winkel en de bovenwoning
- Voorstraat 56 in Numansdorp. (Z/21/115096)

03-11-2021

Het bouwen van een nieuwbouwwoning
- Torensteelaan 116 (bouwnummer 9) in
Numansdorp. (Z/21/112624)

03-11-2021

Het bouwen van een woning - Paltrokmolen 30
in Numansdorp. (Z/21/114695)

03-11-2021

Het bouwen van een woning - Paltrokmolen 6
in Numansdorp. (Z/21/114547)

04-11-2021

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel
Het plaatsen van een overkapping Bevershoekstraat 103 in ‘s-Gravendeel.
(Z/21/121026)

05-11-2021

Het graven van sloten t.b.v. waterberging
- Boendersweg 38 in ‘s-Gravendeel.
(Z/21/121450)

Numansdorp

Het vestigen van een personal trainingsstudio
- Aston Martinlaan 44 in Oud-Beijerland.
(Z/21/117129)

02-11-2021

Het slopen van een woning - Langeweg 10 in
Oud-Beijerland. (Z/21/114380)

03-11-2021

Het in gebruik nemen van een woning voor het
onder begeleiding laten logeren van kinderen
met een beperking - Grebbestraat 46 in
Oud-Beijerland. (Z/21/112661)

Strijen

30-10-2021

Het plaatsen van een aanbouw aan de
zijgevel - Multatulipad 12 in Oud-Beijerland.
(Z/21/120501)

01-11-2021

02-11-2021

Het realiseren van een modelwoning
Croonenburgh fase 3 - Begoniastraat 9 in
Oud-Beijerland. (Z/21/120926)

Strijensas

02-11-2021

Het plaatsen van een reclamezuil - Jan van
der Heijdenstraat 20 in Oud-Beijerland.
(Z/21/120942)

04-11-2021

Het wijzigen van de bestemming - Jan van
der Heijdenstraat 11 in Oud-Beijerland.
(Z/21/121301)

02-11-2021

Legalisatie verzoek in-/uitrit - Jan Steenstraat 4
in Puttershoek. (Z/21/120762)

04-11-2021

Westmaas
Het realiseren van een tijdelijke huisartsenpost
- terrein achter de Beatrixlaan perceel C nr
1464 in Westmaas. (Z/21/120492)

Het bouwen van een nieuwbouw woning Kadastrale sectie K perceelnr. 943 kavel 7 in
Zuid-Beijerland. (Z/21/121183)

Verleende omgevingsvergunningen
Verzonden d.d.

03-11-2021

02-11-2021

02-11-2021

Tijdelijke noodopvang azc Hoeksche Waard Kilweg 41 in ‘s-Gravendeel. (Z/21/117531)

05-11-2021

Het plaatsen van een voor- en achter
dakkapel - Elshoffstraat 6 in ‘s-Gravendeel.
(Z/21/106400)

Klaaswaal
01-11-2021

05-11-2021

Voor een geldinzameling en verkoop van
goederen tijdens het Benefietconcert Halte
Zomervilla op 11 december 2021 in het
dorpshuis de Swaensvoet, Marktveld 9 in
Nieuw-Beijerland.

03-11-2021

Huis aan huisverkoop van kerststukjes in de
periode van 6 december 2021 tot en met 11
december2021 in de kern Oud-Beijerland.

04-11-2021

Standplaatsvergunning voor het innemen van
een standplaats voor het plaatsen van ‘De
Inspiratiebus’ op woensdag 1 december van
16.00 tot 18.00 uur - Frans Halsstraat in
Oud-Beijerland.

Het plaatsen van een ict mast - Kilweg 41 in
‘s-Gravendeel. (Z/21/118691)
Het plaatsen van een transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing - Fonteinkruid
5 in ‘s-Gravendeel. (Z/21/114849)

Standplaatsvergunning voor het innemen van
een standplaats voor het plaatsen van ‘De
Inspiratiebus’ op woensdag 1 december van
10.00 tot 12.00 uur - Hendrik Hamerstraat in
’s-Gravendeel.

Oud-Beijerland

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel
02-11-2021

Zakelijke inhoud

Nieuw-Beijerland

Zuid-Beijerland
03-11-2021

Het realiseren van wegen,
kraanopstelplaatsen, bouw inkoopstation,
aanleg kabel - Mariapolder 3 in Strijensas.
(Z/21/107048)

’s-Gravendeel

Puttershoek

29-10-2021

Het plaatsen van een uitpandige
winkelwagenoverkapping - Striene 1 in Strijen.
(Z/21/116950)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen
Besluit d.d.

Standplaatsvergunning voor het innemen
van een standplaats voor het plaatsen van
‘De Inspiratiebus’ op woensdag 1 december
van 13.00 tot 15.00 uur - Stockholmplein in
Strijen.

02-11-2021

Het maken van een uitrit - Leliestraat 8 in
Klaaswaal. (Z/21/114404)

Het vergroten van een woning - Kooijstraat 22
in ‘s-Gravendeel. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
17-12-2021. (Z/21/112731)

Het bouwen van een opslagloods - Simon
Stevinstraat 14 in Strijen. De beslistermijn
wordt met 6 weken verlengd volgens art. 3,9
lid 2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum
wordt daardoor 17-12-2021. (Z/21/112724)

Wet op de Kansspelen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Strijen
Vergunning voor het plaatsen van 2
kansspelautomaten geldig tot 4 november
2024, Eetcafé Cyprus - Kerkstraat 12 in Strijen.

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

15-11 tot en
met 20-11-2021

Het Gehandicapte kind (voorheen NSGK)
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

Heinenoord
Het slopen van een deel van de kas - Mollekade
26d in Heinenoord. (Z/21/121093)

Nieuw-Beijerland
01-11-2021

Het slopen van 19 woningen - Kerkdoel 6 in
Nieuw-Beijerland. (Z/21/120742)

Numansdorp
01-11-2021

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

Zakelijke inhoud

Strijen

03-11-2021

Strijen
04-11-2021

04-11-2021

04-11-2021

01-11-2021

Het bouwen van een woning - Wintertaling 19
in Numandorp. (Z/21/121445)

Oud-Beijerland

02-11-2021

Het realiseren van een damwand Paltrokmolen 51 in Numansdorp.
(Z/21/114228)

Oud-Beijerland

02-11-2021

05-11-2021

02-11-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Rozenlaan 24 in
Numansdorp. (Z/21/120621)

Oud-Beijerland
02-11-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Beetwortelweg
85 in Oud-Beijerland. (Z/21/120827)

Zuid-Beijerland
Omgevingsvergunning Molendijk 121 Zuid-Beijerland ter inzage
Inhoud en doel van het project
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor
het realiseren van een nieuwe bewaarloods aan de
Molendijk 121 in Zuid-Beijerland.
De ontwerp stukken lagen ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning en bijbehorende
stukken lagen met ingang van donderdag 8 juli tot en met
woensdag 18 augustus ter inzage. Er zijn geen
zienswijzen ingediend.
De ontwerp stukken zijn definitief
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft de gevraagde omgevingsvergunning definitief
verleend. 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 omgevingsvergunning en de bijbehorende liggen met
ingang van donderdag 11 november tot en met
woensdag 22 december ter inzage. U kunt de stukken
bekijken via de volgende website:
• www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code NL.
IMRO.1963.OVMolendijk121ZB21-VG01)

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan
een afspraak met het team Omgeving via
telefoonnummer 14 0186.

Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Beroep indienen
Tegen dit besluit staat rechtstreeks beroep open bij de
Raad van State. Een beroepschrift kan met ingang
van donderdag 11 november tot en met woensdag
22 december worden ingediend door een
belanghebbende die:
• aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbesluit
in te dienen.

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden
van het vaststellingsbesluit via een voorlopige
voorziening
Het besluit treedt in werking een dag nadat de
beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen dat het
in werking treedt, kan een belanghebbende een
voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In het beroepschrift moeten in ieder geval de volgende
gegevens vermeld worden:
• 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

Wanneer een belanghebbende gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
indient bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de
werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek
om voorlopige voorziening is beslist.
Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan
contact op met Éowyn van Miltenburg via
telefoonnummer 088 – 647 37 77 of via e-mail
eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl.

Numansdorp
Ontwerp wijzigingsplan ‘Lange Biesakkersweg 11 Numansdorp’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerp wijzigingsplan ‘Lange
Biesakkersweg 11 Numansdorp’ met bijbehorende
stukken ter inzage legt.
Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Dit wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de vorm
van een agrarisch bouwvlak. Door de vorm van het
agrarisch bouwvlak te wijzigen ontstaat ruimte voor het
realiseren van een bedrijfsgebouw en een doelmatige
erfinrichting. De oppervlakte van het bouwvlak blijft
ongewijzigd.
Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Lange Biesakkersweg 11

Numansdorp’ en alle bijlagen liggen met ingang van
donderdag 11 november tot en met woensdag 22
december ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMROcode: NL.IMRO.1963.WPLBiesaw11NMD21-ON01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak dan
een afspraak met Martina Koster via telefoonnummer
088 - 647 10 17.
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 tegen het ontwerp wijzigingsplan
kunt u richten aan:

College van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan
Lange Biesakkersweg 11 Numansdorp’.
Planschade overeenkomst
Voor dit plan sluiten wij een planschade overeenkomst. In
de overeenkomst maken wij afspraken over planschade.
Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of
heeft u vragen? Neem dan contact op met Martina Koster
via telefoonnummer 088 – 647 10 17 of via e-mail
martina.koster@gemeentehw.nl.

Goudswaard
Anterieure overeenkomst uitbreiding Goudswaard-Noordoost
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat een anterieure overeenkomst is
gesloten voor het ontwikkelen van de uitbreiding
Goudswaard-Noordoost tussen de Rietakker en de
Molendijk. Deze overeenkomst gaat over grondexploitatie
zoals bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke

ordening en artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening.
De overeenkomst is met initiatiefnemers gesloten om te
garanderen dat de kosten die samenhangen met de
ontwikkeling door initiatiefnemers gedragen worden.
Wilt u de zakelijke beschrijving van de anterieure

overeenkomst inzien? Neem dan contact op met
Carla Dam, team Projectleiding ruimtelijke ontwikkeling,
via telefoonnummer 14 0186.
Het is niet mogelijk om tegen deze overeenkomst
zienswijzen, bezwaar of beroep in te dienen.

Puttershoek
Bekendmaking Wet milieubeheer
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
maakt bekend dat op maandag 1 november een
kennisgeving van het daarbij aangegeven besluit
ingediend is door Van der Heijden Nistelrode B.V.
Het betreft een ‘Besluit mobiel bouw- en sloopafval’ voor
het plaatsen van een mobiele puinbreker aan de

Weverseinde 343 in Puttershoek. De werkzaamheden
vinden gedurende maximaal 4 werkdagen van 07.00 tot
19.00 uur plaats in de periode van maandag 22 november
tot en met maandag 21 februari.

Meer informatie?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid via het telefoonnummer 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter heeft.

Nieuws uit de gemeenteraad

visie laat je als gemeente zien hoe je het gemeentelijk
grondgebied wil inrichten, nu en in de toekomst. Het
college heeft in de Ontwikkelagenda 3 ‘denklijnen’
opgenomen, waarlangs zij ons eiland wil inrichten:
1. Clustering van programma’s in plaats van spreiding;
2. Versterken van contrasten en diversiteit op het eiland;
3. Benutten van kansen.
Om een voorbeeld te geven: het college stelt voor om
nieuwe woningbouwprojecten te clusteren in plaats van
te spreiden over het eiland en de karakteristieken van het
landschap (monumentale dijken, kreken en open polders)
te versterken. Wat besluit de raad hierover? Kijk mee op
16 november.
Bedrijventerrein Klaaswaal uitbreiden
Het college wil 2 lokale bedrijven de mogelijkheid geven
uit te breiden. Dat kan niet zomaar, daarvoor moet het
bestemmingsplan worden aangepast. Op dit aangepaste
bestemmingsplan mogen omwonenden en andere
belanghebbenden reageren. Er is één reactie gegeven,
van de provincie. Zij wil dat het plan alleen de huidige
uitbreiding toestaat. Het plan is daarop aangepast. De
raad besluit 16 november of het bedrijventerrein van
Klaaswaal mag worden uitgebreid met 0,8 hectare.

Wat besluit de gemeenteraad op 16 november? Kijk mee!
Wat besluit de gemeenteraad Hoeksche Waard over het
bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Klaaswaal?
En stemt de gemeenteraad in met de ontwikkelagenda
Hoeksche Waard? Dit en meer staat dinsdagavond
16 november op de agenda van de raad. Kijkt u mee?
De vergadering start om 19.30 uur.

Inrichting van de Hoeksche Waard nu en in de
toekomst
Het college wil de ruimtelijke visies van de voormalige
gemeenten in de Hoeksche Waard omvormen naar
één visie voor de gehele Hoeksche Waard: “de
Ontwikkelagenda Hoeksche Waard”. Met een ruimtelijke

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

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

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

Vergadering live online volgen
U kunt de vergadering op dinsdag 16 november 2021 live
online volgen via https://www.gemeentehw.nl/
rechtstreekse-uitzendingen-en-geluidsverslagen. De
uitzending begint om 19.30 uur.
De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst
vindt u op https://www.gemeentehw.nl/Agendas-envergaderstukken. Klik op datum 16 november 2021.

