Nieuws uit de gemeente
Week 46 | 17 november 2021

Nieuwe lay-out van onze gemeenterubriek
De rubriek van gemeente Hoeksche Waard in Het Kompas heeft een nieuwe uitstraling. Om de leesbaarheid te
verbeteren, delen wij de rubriek voortaan zoveel als mogelijk in per dorp. Zo kunt u sneller zien wat er bij u in het
dorp speelt.

IN DEZE RUBRIEK LEEST U
ONDER ANDERE MEER OVER
• Voetbalvereniging
Binnenmaas compenseert
dankzij Stimuleringslening
Duurzaamheid

12 november 2021

• Mini-documentaire over
slechthorendheid bij ouderen
in première

Strengere coronamaatregelen
Om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere druk op de zorg
te voorkomen, gelden per 13 november strengere coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn erop gericht
het aantal contactmomenten per dag te verminderen.
Nieuwe maatregelen per 13 november:

Deze maatregelen blijven gelden:

Algemeen
.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs nodig

Horeca

Houd 1,5 meter afstand van
anderen.

Horeca, zoals cafés en restaurants,
dicht om 20.00 uur. Afhalen en laten
bezorgen zijn uitgezonderd.

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag. Kinderen t/m
12 jaar zijn uitgezonderd.

Vaste zitplaats verplicht.

Werk thuis, tenzij het echt niet
anders kan.

•
•
•
•

Horeca.
Evenementen.
Kunst en cultuur.
Kunst- en cultuurbeoefening op locatie
vanaf 18 jaar.
• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Evenementen en kunst en cultuur
Evenementen niet toegestaan na
18.00 uur. Voorstellingen kunst en
cultuur, zoals in theaters, bioscopen
en concertzalen, zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen
Niet-essentiële winkels en dienstverlening, zoals kledingwinkels en
kappers, dicht om 18.00 uur.

Maximaal 1250 personen per
ruimte.

Essentiële winkels, zoals supermarkten, dicht om 20.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.
Doorstroomevenementen en
doorstroomlocaties zijn uitgezonderd.

Hier draag je een
mondkapje
•
•
•
•
•
•
•

In het openbaar vervoer.
Op plekken rond het openbaar vervoer.
In het personenvervoer, zoals taxi’s.
Op vliegvelden en in vliegtuigen.
In publieke binnenruimtes.
In het mbo en hbo en op de universiteit.
Bij contactberoepen.

Reizen

Onderwijs
Recreatie

In mbo en hbo en op de universiteit
maximaal 75 studenten per ruimte.

Recreatie, zoals pretparken,
dierentuinen en sauna’s, dicht om
18.00 uur.

Sport

• Vermijd drukte onderweg en reis buiten
de spits.

Geen publiek bij sport.

Wassen

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Testen

Klachten? Blijf thuis
en laat je direct testen, ook
als je gevaccineerd bent.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

• Weekendafsluiting
Heinenoordtunnel

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

• Blijk van Waardering voor
mantelzorgers

Word jij
mijn nieuwe
collega?

Er staan weer nieuwe
vacatures op onze website
• Communicatiemedewerker
32-36 uur
• Informatiemanager
36 uur
• Toezichthouder Bouw & RO
36 uur

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard

Voetbalvereniging Binnenmaas compenseert dankzij Stimuleringslening Duurzaamheid
Voetbalvereniging FC Binnenmaas heeft de komende winter veel plezier van hun
ledverlichting en nieuwe zonnepanelen, die ze dankzij de Stimuleringslening
Duurzaamheid van gemeente Hoeksche Waard hebben kunnen plaatsen.
De zonnepanelen wekken in de zomerperiode zoveel energie op, dat de
voetbalvereniging de kosten die ze maken in de winter voor hun energieverbruik
hiermee compenseren.
Met de Stimuleringslening Duurzaamheid (zakelijk) van gemeente Hoeksche Waard
kunnen verenigingen, organisaties of ondernemers hun pand en terrein
verduurzamen en zo veel energiekosten besparen. Een ondernemer kan bijvoorbeeld
zonnepanelen, dak-, gevel- of vloerisolatie, een warmtepomp of een zonneboiler
laten installeren. Met isolatie wordt al snel honderden euro’s en vele kubieke meters
gas bespaard.
Wilt u als vereniging, organisatie of ondernemer ook verduurzamen?
Kijk voor meer informatie en financierings- en subsidiemogelijkheden op de website
van het Zakelijk Regionaal Energieloket: zakelijk.regionaalenergieloket.nl.
Benieuwd naar wat FC Binnenmaas nog meer deed? Bekijk de video op:
gemeentehw.nl/stimuleringslening.

Mini-documentaire over slechthorendheid bij ouderen in première
Donderdagochtend 11 november is de mini-documentaire Hoorwinst in première
gegaan in het gemeentehuis van gemeente Hoeksche Waard in Oud-Beijerland. Bij de
voorstelling waren de hoofdrolspelers aanwezig. Ook de initiatiefnemers en andere
participanten, waaronder emeritus hoogleraar Oorheelkunde Louw Feenstra en
oud-journalist Jan Robbemond, waren er bij.
Onderdeel van de campagne Hoorwinst Hoeksche Waard
De mini-documentaire is een onderdeel van de campagne ‘Hoorwinst Hoeksche
Waard’, die in 2018 van start is gegaan en onderdeel is van de Gereedschapskist
Hoorwinst. Hierin zitten ook andere ‘gereedschappen’ zoals een boekje met verhalen
van Hoeksche Waarders over slechthorendheid, kaarten met tips én een handleiding
voor het ‘goede gesprek’. Met deze gereedschapskist kan, op verzoek van groepen
inwoners, een voorlichting op locatie gegeven worden.

Ik hoor je wel, maar ik versta je niet
Dat kenmerkt slechthorendheid en zo opende wethouder Joanne Blaak- van de
Lagemaat (Welzijn en inclusieve samenleving) haar introductie op de minidocumentaire. Ze ging in op het belang van goede communicatie en bewustwording,
zodat ook mensen die slechthorend zijn deel kunnen blijven uitmaken van de
samenleving en niet in een isolement terechtkomen.
Over slechthorendheid
Slechthorendheid bij ouderen is een groot maatschappelijk probleem. Het kan leiden
tot een sociaal isolement en zelfs tot de verkeerde diagnose: ‘dementerend’. De
campagne ‘Hoorwinst Hoeksche Waard’, onder regie van de GGD ZHZ, maakt mensen
bewust van de gevolgen van hoorproblemen en leert ouderen hoe ermee om te gaan.

Weekendafsluiting Heinenoordtunnel
De Heinenoordtunnel uit 1969 is toe aan groot onderhoud en de technische
installaties en systemen zijn toe aan vervanging. Om die reden wordt de tunnel tot en
met 2024 regelmatig afgesloten.
In week 49 geldt er een tunnelafsluiting in 1 rijrichting, in verband met regulier
onderhoud tunnel en onderzoeken voor de renovatie van:
• donderdag 9 december 23.59 tot vrijdag 10 december 05.00 uur tunnelbuis vanuit
Bergen op Zoom richting Rotterdam afgesloten

• vrijdag 10 december 22.00 tot maandag 13 december 05.00 uur tunnelbuis vanuit
Rotterdam richting Bergen op Zoom afgesloten
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A15, A16/A17 en andersom: verkeer van/
naar de Hoeksche Waard via de N217.
Voor het verkeer in de afgesloten rijrichting is de Kiltunnel in die rijrichting van 1 uur
voor de afsluiting tot 1 uur na de afsluiting tolvrij.

Blijk van Waardering voor mantelzorgers
Mantelzorg is zorgen voor een naaste; een ouder, broer of zus, kind, familielid of
kennis. Mantelzorg maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zelfstandig kan
blijven wonen of beter in staat is voor zichzelf te zorgen. Als gemeente waarderen wij
de inzet van mantelzorgers, want jarenlange liefdevolle zorg voor een naaste is mooi
en dankbaar werk, maar vraagt ook veel tijd en energie van een mantelzorger.
Onlangs bezochten een aantal raadsleden mantelzorgende inwoners. Zij boden hen
de Blijk van de Waardering aan en gingen met ze in gesprek, want ze horen graag hoe

zij mantelzorg ervaren. De komende tijd (tot Zaterdag 1 januari) worden ook andere
aangevraagde Blijk van Waarderingen bezorgd.
Aanvragen kan nog tot woensdag 1 december
Ben jij mantelzorger en heb je de Blijk van Waardering nog niet aangevraagd?
Dat kan nog tot woensdag 1 december. Kijk voor meer informatie op onze website
www.gemeentehw.nl.

Is de houtkachel een goed alternatief voor gas?
De gasprijzen schieten omhoog en steeds meer mensen gaan daarom op zoek naar alternatieven.
De houtkachel is daar 1 van. Het is daarnaast ook nog eens gezellig; in de koude wintermaanden
bij een knisperend haardvuur. Is de houtkachel een goed alternatief?
Helaas is het niet zo eenvoudig. Bij houtkachels en vooral bij open haarden vliegt een groot deel van
de warmte de schoorsteen uit. Daarmee verlies je dus veel energie. Daarnaast vervuilt de kachel onze lucht.
Tips
Bekijk de tips voor minder rook en geur op de website
van de Omgevingsdienst ZHZ: ozhz.nl/schonelucht.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
’s-Gravendeel
Start bouw Hoffelijk Wonen in ’s-Gravendeel
Maandag 15 november proostten de kopers van 12 twee-onder-één-kapwoningen
met elkaar op een voorspoedige bouw.
Hoffelijk Wonen in Immanuëlhof/Boezemhof
Immanuëlhof/Boezemhof wordt ontwikkeld in 2 fasen. In totaal komen er 53
woningen. De eerste fase bestaat uit 24 huurwoningen. Deze woningen zijn allemaal
gasloos en Nul Op de Meter. Daarbij worden de parkeerplaatsen, paden en
plantsoenen klimaat adaptief ingericht. Naast deze huurwoningen start nu de bouw
van de 12 twee-onder-één-kapwoningen.
Samenwerking
Projectontwikkelaar Meacasa uit Nijkerk heeft de afgelopen tijd in samenwerking met
gemeente Hoeksche Waard gewerkt aan de ontwikkeling van project Hoffelijk Wonen
aan de rand van ’s-Gravendeel. Het project is organisch ontwikkeld op basis van de
woonbehoefte van de kopers. De verkoop is verzorgd door Ooms Veldhoen & Romeijn
Makelaars uit Oud-Beijerland.
Duurzame woningen
Het energiezuinige en comfortabele karakter van de woningen sluit goed aan bij de
huidige wensen. Alle woningen zijn hoogwaardig geïsoleerd en standaard voorzien

van HR+++ beglazing. Ook beschikken alle woningen over PVT-panelen (hybride
zonnepanelen) voor het opwekken van eigen stroom en warm water in combinatie
met een warmtepomp en zijn de woningen bovendien volledig onderhoudsarm mede
door de kunststof kozijnen. De gevels hebben een luxe uitstraling en er is veel variatie
tussen de gevels en ligging.
Naar verwachting worden de woningen rondom de bouwvak van 2022 opgeleverd.

Podcastaflevering over tijdelijke noodopvang
Op woensdag 15 december hoopt het COA de tijdelijke noodopvang voor maximaal
375 mensen in ’s-Gravendeel te openen. Ali Honar wordt locatiemanager van deze
opvang. Burgemeester Bram van Hemmen ging voor een nieuwe aflevering van zijn
podcast in gesprek met Ali, die 10 jaar geleden ook al locatiemanager in ’s-Gravendeel
was. Samen spreken zij over het werk van een locatiemanager, hoe een dag van een
bewoner van de opvang eruitziet en wat de huidige stand van zaken is in

’s-Gravendeel. De podcastaflevering is te beluisteren via podcastapps, waaronder
Spotify: https://sptfy.com/6MKu.
Wilt u meer weten over de tijdelijke noodopvang? Neem dan een kijkje op
www.gemeentehw.nl/noodopvang. Daar kunt u zich ook inschrijven voor de digitale
nieuwsbrief.

Numansdorp
Dorpsontmoeting Numansdorp wordt digitale bijeenkomst
Graag organiseerden wij een fysieke dorpsontmoeting voor alle inwoners van
Numansdorp om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van het dorp. Deze
bijeenkomst stond gepland voor komende woensdag 17 november. Gezien de
oplopende besmettingscijfers en de verscherpte coronamaatregelen gaat deze
bijeenkomst fysiek niet door. Wel gaat de digitale bijeenkomst op 22 november door.
Denk mee over de toekomst van Numansdorp
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 eruitziet? Hoe leven, wonen,
werken, recreëren en verplaatsen wij ons later? Het is belangrijk om hierover met z’n
allen na te denken. Wij willen dit graag met u doen tijdens de digitale bijeenkomst op
maandag 22 november.
Meld u aan voor de digitale bijeenkomst
Dit kan tot en met zondag 21 november via het online aanmeldformulier. U krijgt dan
uiterlijk maandag 22 november van ons een link om de bijeenkomst bij te wonen.
Inwoners die zich hadden aangemeld voor de fysieke bijenkomst ontvingen al eerder
een bericht van ons. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op
www.gemeentehw.nl/toekomstnumansdorp.

Puttershoek
Familie De Jong uit Puttershoek wint geveltuin
Het was nog wat saai, langs de gevel van familie De Jong uit Puttershoek. Er stonden
al 2 kleine kweepeerboompjes en die konden op veel bewonderende blikken van
passerende kinderen rekenen, maar verder was het kaal. Gelukkig bracht wethouder
Harry van Waveren daar donderdag 11 november verandering in. Hij overhandigde
bewoonster Mariëtte de Jong een tray met plantjes om een goed gevulde geveltuin
mee aan te leggen.
Mariëtte de Jong reageerde direct toen zij de actie van gemeente Hoeksche Waard
op Facebook voorbij zag komen: “We hebben een drukke stoep, er komen heel veel
kinderen langs, met hun ouders of grootouders. Zo leuk als die onderweg blij worden
van de bloemen en het groen in onze geveltuin.” Twee medewerkers buitendienst van
de gemeente legden donderdag de gewonnen geveltuin aan.
Harry van Waveren: “Geveltuinen fleuren niet alleen de boel op, ze zijn ook nog eens
nuttig. Iedere tegel die vervangen wordt voor groen, betekent winst voor de natuur!
Meer biodiversiteit, minder wateroverlast en minder hitte op extreem warme dagen.”
Sinds kort is het in gemeente Hoeksche Waard dan ook toegestaan er eentje aan te
leggen. Na de zomer heeft het college van burgemeester en wethouders bepaald dat
voor de aanleg geen vergunning nodig is. Aanleg van geveltuintjes wordt zelfs
toegejuicht. Er zijn wel spelregels voor de aanleg van een geveltuin. Op de site van
gemeente Hoeksche Waard kunt u alles over de juiste aanleg van een geveltuin lezen.
Kijk voor meer informatie op www.gemeentehw.nl/geveltuinen.

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/ berichtenover-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.

Puttershoek
09-11-2021
Strijen
08-11-2021

Het vervangen van een schuur/berging Schenkeldijk 101 in Strijen. (Z/21/121766)

09-11-2021

Het kappen van 31 bomen - Bovenwegbos in
Strijen. (Z/21/121767)

10-11-2021

Het plegen van onderhoud aan de voorgevel Schelpweg 8 in Strijen. (Z/21/121986)

Verzonden d.d.

23-09-2021

09-11-2021

Het vergroten van een woning - Havenkade 8
in Goudswaard. (Z/21/121523)

Heinenoord
08-11-2021

Het kappen van bomen - Polderweg N217 in
‘s-Gravendeel. (Z/21/122076)

Nieuw-Beijerland
01-11-2021

Het slopen van 19 woningen - Kerkdoel 6 in
Nieuw-Beijerland. (Z/21/121569)

Het bouwen van een woning - Kolonel 7 in
Numansdorp. (Z/21/121497)

06-11-2021

Het uitbreiden van het woonhuis Burgemeester de Zeeuwstraat 167 in
Numansdorp. (Z/21/121524)

09-11-2021

10-11-2021

Het plaatsen van een hobbykas in de voortuin
- Ambachtsheerenlaan 2a in Numansdorp.
(Z/21/121823)
Het plaatsen van een beschoeiing
- Wintertaling 25 in Numansdorp.
(Z/21/122016)

Oud-Beijerland
08-11-2021

Het aanleggen van een in- en uitrit Zoomwijcklaan 152 in Oud-Beijerland.
(Z/21/121759)

10-11-2021

Het bouwen van een nokverhoging - Graaf
van Egmondstraat 21 in Oud-Beijerland.
(Z/21/122050)

11-11-2021

Het plaatsen van een overkapping - Bijl 12 in
Oud-Beijerland. (Z/21/122407)

Vergunning voor het verkopen van
vuurwerk op 29, 30 en 31 december aan de
Boendersweg 6 in ‘s-Gravendeel.

11-11-2021

09-11-2021

Melding Sinterklaasshow op 13 november
van 14.00 uur tot 15.00 uur in Dorpshuis de
Swaensvoet, Marktveld 9 in Nieuw-Beijerland.

Numansdorp
11-11-2021

Vergunning voor het organiseren van het
evenement Sinterklaasoptocht en Meet &
Greet Numansdorp op 13 november van 13.30
uur tot 17.00 uur in de Voorhof en de kern van
Numansdorp.

Oud-Beijerland
09-11-2021

Klaaswaal
08-11-2021

Bouw vervangende bergruimte - Parallelweg
30 in Klaaswaal. (Z/21/115343)

09-11-2021

Het bouwen van een berging/garage Provinciale weg 7 in Mijnsheerenland.
(Z/21/116810)

09-11-2021

Het bouwen van een dakopbouw - Elisabeth
van Loonstraat 6 in Mijnsheerenland.
(Z/21/114544)

12-11-2021

Het plaatsen van een carport en het
maken van een uitweg - Blaaksedijk 207 in
Mijnsheerenland. (Z/21/112530)

Vergunning voor het organiseren van het
evenement Sinterklaasoptocht Grand Tour
Oud-Beijerland op 13 november van 12.30 uur
tot 15.00 uur in de kern van Oud-Beijerland.

08-11-2021

Het slopen van 19 woningen - Kerkdoel 6 in
Nieuw-Beijerland. (Z/21/121569)

10-11-2021

Het bouwen van een schuur - Oudendijk 15 in
Nieuw-Beijerland. (Z/21/104534)

11-11-2021

Het splitsen van een woning naar 2 woningen
- Spuistraat 1 en 3 in Nieuw-Beijerland.
(Z/21/114477)

Numansdorp
05-11-2021

Het bouwen van een opbouw Middelsluissedijk OZ 10 in Numansdorp.
(Z/21/098538)

09-11-2021

Het plaatsen van een woonwagen Middelsluissedijk WZ 111e in Numansdorp.
(Z/21/110964)

10-11-2021

Het bouwen van een woning - Torensteelaan
120 in Numansdorp. (Z/21/112642)

Oud-Beijerland
08-11-2021

Het uitbreiden van de winkelruimte
- Polderlaan 6 in Oud-Beijerland.
(Z/21/098727)

09-11-2021

Het verbouwen van de woning - Havendam 14
in Oud-Beijerland. (Z/21/107891)

Zuid-Beijerland
08-11-2021

Het wijzigen van het gebruik voor het
realiseren van een B&B - Melkweg 1 in
‘s-Gravendeel. (Z/21/118303)

Nieuw-Beijerland
Vergunning voor het innemen van een
standplaats voor de verkoop van kerstbomen
in de periode van 22 november tot en met
31 december op het adres Boonsweg 26 in
Heinenoord.

Nieuw-Beijerland

Numansdorp
05-11-2021

Zakelijke inhoud

Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

’s-Gravendeel

Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

Besluit d.d.

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Goudswaard
05-11-2021

Verleende omgevingsvergunningen
Het bouwen van een uitbouw - Arent van
Lierstraat 30d in Puttershoek. (Z/21/121884)

Vergunning voor het organiseren van het
evenement Sinterklaasoptocht Zuid-Beijerland
op 13 november van 13.30 uur tot 14.30 uur in
de kern van Zuid-Beijerland.

Strijen
09-11-2021

Het realiseren van een rookkanaal langs
de zijgevel - Binnensingel 64 in Strijen.
(Z/21/116553)

10-11-2021

Het bouwen van een sleufsilo - Keizersdijk 4 in
Strijen. (Z/21/115126)

Ontwerp vergunning brandveilig gebruik
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland
11-11-2021

Beslistermijn verlengen
Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland
12-11-2021

Het vergroten van de woning - Westdijk 75 in
Mijnsheerenland. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
27-12-2021. (Z/21/114880)

Numansdorp
09-11-2021

Het plaatsen van beschoeiing - Torensteelaan
82 in Numansdorp. De beslistermijn wordt
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2
van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor 24-12-2021. (Z/21/114652)

Strijen
11-11-2021

Datum collecte

Naam organisatie

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.

22-11-2021 tot
en met 27-112021

Kerk in actie in alle dorpen van gemeente
Hoeksche Waard.

Ingekomen sloopmeldingen

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Maasdam
Het tijdelijk (1 jaar en 8 maanden) brandveilig
gebruiken van een leegstaand schoolgebouw
voor onderwijs, kinderdagverblijf en
buitenschoolse - Graaf van Egmondstraat
46 in Oud-Beijerland (Ontwerpbesluit).
(Z/21/105279)

Datum
verlenging

Wet op de Kansspelen

Het herbouwen van een loods - Kruisdijk 8 in
Strijen. De beslistermijn wordt met 6 weken
verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo.
De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 31-122021. (Z/21/103862)

11-11-2022

Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen
van 2 kansspelautomaten voor 3 jaar bij Café
De Gouden Leeuw aan de Gatsedijk 45 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

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

Strijen

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

08-11-2021

Het slopen van een schuur/berging Schenkeldijk 101 in Strijen. (Z/21/121765)

09-11-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Keizersdijk 93 in
Strijen. (Z/21/121895)

Zuid-Beijerland
Ontwerp bestemmingsplan ‘N217-Polderweg (waterleiding)’
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.

Het college van burgemeester en wethouders van
gemeente Hoeksche Waard maakt bekend dat zij het
ontwerp bestemmingsplan ‘N217-Polderweg
(waterleiding)’ met bijbehorende stukken ter inzage legt.

dubbelbestemming van de bestaande ligging van de
waterleiding naar de nieuwe ligging van de waterleiding.
Hierdoor worden de belangen van de waterleiding in de
toekomst goed geborgd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
In de berm aan de zuidzijde van de N217, ter hoogte van
de kruising met de Polderweg, ligt een waterleiding.
Deze waterleiding wordt verlegd in iets zuidelijker
richting (richting de Binnenmaas). Deze verplaatsing
is nodig om werkzaamheden aan het kruispunt
N217-Polderweg te kunnen uitvoeren.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘N217-Polderweg
(waterleiding)’ en alle bijlagen liggen met ingang van
donderdag 18 november 2021 tot en met woensdag
29 december 2021 ter inzage. U kunt de stukken bekijken
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de
IMRO-code: NL.IMRO.1963.BPN217PDWPTH21-ON01).

Uw zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan kunt
u richten aan: Gemeenteraad van de gemeente Hoeksche
Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan
‘N217-Polderweg (waterleiding)’.

Door het verleggen van de waterleiding moeten wij
het bestemmingsplan aanpassen. Deze aanpassing
ziet toe op het verleggen van de ligging van de
dubbelbestemming ‘Leiding-Water’. Wij verleggen de

Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien?
Maak dan een afspraak met Liesbeth Bos via
telefoonnummer 088 - 647 12 51.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of
heeft u vragen? Neem dan contact op met Liesbeth Bos
via telefoonnummer 088 - 647 12 51 of via e-mail
liesbeth.bos@gemeentehw.nl.

Puttershoek
Bekendmaking Wet milieubeheer
• Op donderdag 2 september is een melding ontvangen
in het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het veranderen van het bedrijf aan de
Alexander Flemingstraat 3 in Oud-Beijerland. De
verandering betreft het uitbreiden van de

opslagcapaciteit van banden. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-21-396419.
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.

Oud-Beijerland
Besluiten
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het volgende besloten:
• Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken, tegenover de Abraham van der
Hulststraat 2 in Oud-Beijerland;

• Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken, op het parkeerterrein voor de woning aan
de Gravinnelaan 40 in Oud-Beijerland;
• Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats
algemeen, aan de Molendijk ter hoogte van
huisnummer 65 in Oud-Beijerland.

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.

Nieuws uit de gemeenteraad

Beeldvormende bijeenkomst
Dinsdag 23 november

De raad luistert op
dinsdag 23 november
Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad over
bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing van volgend jaar of
hoe de gemeente de Hoeksche Waard aardgasvrij wil
maken? Dat kan tijdens de 2 beeldvormende
bijeenkomsten op dinsdag 23 november 2021. Beide
bijeenkomsten zijn digitaal en starten om 19.30 uur.
Op dinsdag 23 november zijn inwoners, instellingen of
bedrijven aan het woord en dus niet de raad. De raad
luistert en stelt vragen. Door in te spreken helpt u de
gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken
die spelen in de gemeente Hoeksche Waard.
Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje
‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomsten live online volgen?
Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomsten online
volgen’.

Beeldvormende bijeenkomst
Fysiek domein, Bestuur en
Middelen
In deze bijeenkomst kunt u onder andere inspreken op 2
bestemmingsplannen, de afvalstoffenheffing en
legesverordening 2022, de slotrapportage en verlenging
van de noodsteun Corona voor 2022.
Verlenging noodsteun Corona
Vorig jaar heeft de raad het Actieplan economische
gevolgen coronacrisis 2020 en 2021 goedgekeurd.
Onderdeel van dit actieplan is de noodsteun voor
ondernemers en verenigingen. Met de noodsteun kunnen
zij bijvoorbeeld leningen afsluiten bij de gemeente, een
gift ontvangen en een voucher krijgen voor juridisch of

financieel advies. Het college stelt de raad voor om de
noodsteun vanuit de gemeente te verlengen tot 1 januari
2023.

Beeldvormende
bijeenkomst Sociaal domein,
Duurzaamheid & Economie
In deze bijeenkomst kunt u inspreken op de transitievisie
Warmte.
Naar een aardgasvrije Hoeksche Waard
In het Nationaal Klimaatakkoord staat dat in 2050
aardgasvrij moet worden gewoond en gewerkt in
Nederland, dus ook in onze gemeente. Dit lijkt nog ver
weg, maar in 2030 is het de bedoeling dat al 20% van
onze gebouwen niet meer met aardgas worden
verwarmd. Hoe het college dat wil aanpakken is te lezen
in de ‘Transitievisie Warmte Hoeksche Waard’. Op 23
november wordt een toelichting gegeven op de
transitievisie.

Bijeenkomsten online volgen

U kunt de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag
23 november live online volgen via https://www.
gemeentehw.nl/rechtstreekse-uitzendingen-engeluidsverslagen. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur.
De gehele agenda en de stukken voor deze
bijeenkomsten vindt u op https://www.gemeentehw.nl/
agendas-en-vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 23
november, daar vindt u de 2 bijeenkomsten.

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

Op de volgende 3 manieren kunt u op dinsdag
23 november uw stem laten horen:
	
U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij
uw mail dinsdag 23 november tot 12.00 uur via
griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw
naam en het onderwerp waarop u inspreekt.
	
U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de
vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een Ipad,
laptop of computer nodig met camera en geluid.
Verder is het nodig om het programma Microsoft
Teams te downloaden en te installeren. Kiest u
voor deze optie? Wilt u dan uiterlijk maandag
22 november 12.00 uur contact opnemen met
de griffie via griffie@gemeentehw.nl?
	
Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken? Dan
kunt u op dinsdag 23 november om 19.30 uur
naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland komen.
Hier wordt u geholpen met het persoonlijk
inspreken tijdens de raadsbijeenkomst. Kiest u
hiervoor? Wilt u dit dan uiterlijk dinsdag 23
november 12.00 uur aan ons doorgeven via
griffie@gemeentehw.nl of via 088 - 647 18 74?

Social media

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

Inspreken

Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van
de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl

Contactgegevens en openingstijden
Bezoekadressen
Kijk op www.gemeentehw.nl

of via telefoonnummer 088 - 647 18 74. U kunt ook
inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen

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




gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW

