Nieuws uit de gemeente
Week 47 | 24 november 2021

IN DEZE RUBRIEK LEEST U
ONDER ANDERE MEER OVER

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

• Doe mee met de
Duurzaamheidsprijs 2022

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:

• Moderne werkplek voor betere
dienstverlening

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Komst Inspiratiebus verplaatst
naar voorjaar

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

• Maak jij straks de animatie
‘Wat doet de gemeenteraad’?

Kom werken bij gemeente Hoeksche Waard!
Wil jij werken in een unieke streek waarbij jij het
verschil kan maken voor 88.000 inwoners? Dan is
gemeente Hoeksche Waard op zoek naar jou!
Durf jij vanuit verschillende richtingen te kijken en
wil je met jouw vakmanschap persoonlijke impact
hebben op de ontwikkeling van de Hoeksche Waard?

Word jij
mijn nieuwe
collega?

Teammanager Ruimtelijke Projecten en Grondzaken
36 uur

Specialist Learning & Development
28-36 uur uur

Beheerder buitendienst Gemalen & Riolering
36 uur

Klantmanager Werk
32-36 uur

Communicatiemedewerker
32-36 uur

Netwerkbeheerder
36 uur

Informatiemanager
36 uur

Toezichthouder Bouw & RO
36 uur

Scan de QR- code of ga naar
www.werkenbijdehw.nl. Hier lees
je meer over werken bij gemeente
Hoeksche Waard en bekijk je al
onze openstaande vacatures!

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard

Doe mee met de Duurzaamheidsprijs 2022
Sinds maandag 1 november kunnen inwoners en
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
– zoals scholen, verenigingen, verzorgings- of
verpleeghuizen, woningbouwcorporaties, kerken,
welzijnsorganisaties - weer ideeën indienen voor de
Duurzaamheidsprijs Hoeksche Waard. Zij maken kans
op een geldprijs van maximaal 10.000 euro om
daarmee hun duurzame idee uit te voeren.

www.gemeentehw.nl (zoekterm: duurzaamheidsprijs). Hier staat alle informatie, het
juryreglement en een digitaal formulier om mee te doen. Meedoen aan de
Duurzaamheidsprijs kan tot maandag 28 februari. In maart maakt de jury uit alle
inzendingen 5 nominaties bekend. De prijsuitreiking vindt plaats in april.
De eerste editie van de duurzaamheidsprijs werd dit jaar gewonnen door Laurens van
der Laan uit Mijnsheerenland met zijn idee de ‘Sloppieslurper’ (zie foto). Laurens en
buurtgenoten zijn nog bezig met de uitwerking van de plannen en verwachten dat de
Sloppieslurper komende lente in bedrijf kan worden gesteld.

Duurzaamheid is een onderwerp dat leeft. De gevolgen van klimaatverandering
worden steeds meer zichtbaar. Wethouder Duurzaamheid Huibert Steen: “Ook in
onze eigen omgeving gaan we steeds meer de gevolgen ondervinden van
klimaatverandering. We moeten rekening houden met extremere weersomstandig
heden. En daarnaast onze bijdrage leveren aan het afremmen van de opwarming
van de aarde waar het extremere weer een gevolg van is. Ons eiland verduurzamen is
iets dat we samen moeten doen. Iedereen kan een steentje bijdragen. En omdat we
duurzame initiatieven willen stimuleren en belonen, hebben we de
Duurzaamheidsprijs in het leven geroepen. De eerste editie leverde 42 inzendingen
op. Ik was blij verrast door alle creatieve ideeën om te verduurzamen en hoop in deze
nieuwe ronde weer net zo verrast te worden!”
Heeft u een idee dat zorgt voor minder energieverbruik, minder uitstoot van
schadelijke stoffen, minder verspilling van voedsel, minder verspilling van
grondstoffen of minder afval? En wilt u dat idee graag uitvoeren? Doe mee! Ook
ideeën om de biodiversiteit te bevorderen of ons weerbaarder te maken tegen de
gevolgen van de klimaatverandering, zoals extreme regenval, droogte en hitte zijn
van harte welkom.
Meer weten?
Kijk op de pagina Duurzaamheidsprijs op de website van de gemeente

Tijdelijke tablet voor ouderen om digitaal vaardiger te worden
In de Hoeksche Waard willen we een samenleving zijn, waarin iedereen meedoet naar
zijn of haar mogelijkheden. Soms kunnen die mogelijkheden uitgebreid worden,
bijvoorbeeld door mensen te helpen digitaal vaardiger te worden. Daarvoor gaan
gemeente Hoeksche Waard, Welzijn HW en Bibliotheek Hoeksche Waard zich de
komende 2 jaar inzetten.
“Wij gaan een tijdelijk project starten, waarbij ouderen gratis gebruik kunnen maken
van een Compaan-tablet. Een tablet, wat eigenlijk een kleine computer is met
aanraakscherm, die eenvoudig is in gebruik en waarmee men bijvoorbeeld spelletjes
kan spelen, foto’s kan delen, muziek kan luisteren, het nieuws kan lezen et cetera. In
die periode ondersteunen we hen niet alleen bij het gebruik, maar geven we hen met
de tablet ook de mogelijkheid om digitaal contact te onderhouden met hun familie,
vrienden en/of andere Compaan-gebruikers online te ontmoeten”, aldus wethouder
Joanne Blaak-van de Lagemaat (Welzijn en inclusieve samenleving).
Aanleiding: proef met beeldbellen in de Hoeksche Waard
Door de coronapandemie dreigden kwetsbare ouderen in een isolement te raken.
Mantelzorgers bleven thuis uit angst hun kwetsbare naasten te besmetten en
professionele zorgverlening stond onder druk. Om te zorgen dat thuiswonende
ouderen in verbinding bleven met hun dierbaren (hun netwerk) en om continuïteit
van zorg te realiseren, werd in de Hoeksche Waard een tijdelijke project met
Compaan-tablets gestart. Alerimus, Zorgwaard, Heemzicht, Careyn, Welzijn Hoeksche
Waard en gemeente Hoeksche Waard hebben hierbij de handen ineengeslagen.
Compaan tablet
Meer dan 100 ouderen en hun mantelzorgers hebben de afgelopen 1,5 jaar ervaring
opgedaan met het gebruik van Compaan-tablets; een speciaal voor ouderen
ontwikkelde tablet waarmee je kunt beeldbellen en eenvoudig in contact kunt blijven
met familie en zorgverleners. Daarnaast biedt de tablet andere mogelijkheden; het
nieuws lezen, een kerkdienst online bijwonen, spelletjes spelen, meedoen met de
online bingo middag en de agenda raadplegen.
Beeldbellen als tijdelijk project verlengd
Alle partijen gaan het tijdelijke project verlengen. De zorgaanbieders gaan beeldzorg
inzetten als onderdeel van hun reguliere dienstverlening, waarbij ze de Compaan
gebruiken om een deel van de contactmomenten digitaal aan te bieden.

Gemeente Hoeksche Waard, Bibliotheek Hoeksche Waard en Welzijn HW gaan de
Compaan de komende 2 jaar inzetten om ouderen te ondersteunen om digitaal
vaardiger te worden. “Want deze vaardigheden versterken de eigen regie en geven
meer mogelijkheden om het sociale netwerk en relaties uit te breiden, omdat
ouderen dan ook digitaal andere mensen kunnen ontmoeten of mee kunnen doen
aan activiteiten”, aldus wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat. “En dat uitbreiden
van het netwerk is belangrijk, want samenleven doe je met elkaar.’’
Wie kan er mee doen?
Ouderen die graag digitaal vaardiger willen worden kunnen meedoen. Zij (en hun
mantelzorgers) die (nog) niet over een tablet of ander digitaal apparaat beschikken
en niet mee hebben gedaan aan het eerste tijdelijke project, kunnen zich aanmelden
om een jaar gratis gebruik te maken van een Compaan-tablet.
Mensen die al een tablet of smartphone hebben, kunnen zich ook aanmelden.
Zij ontvangen geen Compaan-tablet, maar kunnen wel meedoen aan de online
activiteiten die aangeboden worden en kunnen online anderen ontmoeten.
Meer weten of aanmelden voor het gebruik van een Compaan-tablet?
Neem dan contact op met Welzijn HW via telefoonnummer 088 - 730 89 00. Op de
website van Welzijn HW kunt u ook meer informatie teruglezen: Beeldzorg - Compaan
- Welzijn Hoeksche Waard.
Of loop binnen bij 1 van de spreekuren van Bibliotheek Hoeksche Waard:
• Elke maandag, 10.00-12.00 uur, Bibliotheek Oud-Beijerland Centrum;
• Elke maandag,14.00-16.00 uur, Joeno in Heinenoord;
• Elke woensdag, 10.00-12.00 uur, De Drie Lelies in Puttershoek;
• Elke eerste vrijdag van de maand, 10.00-12.00 uur Bibliotheek ’s Gravendeel;
• Elke tweede woensdag van de maand, 10.00-12.00 uur in Buurthuis Me Mekaer in
Strijen;
• Elke derde woensdag van de maand, 10.00-12.00 uur in Bibliotheek Numansdorp;
• Elke derde dinsdag van de maand, 10.00-12.00 uur in Bibliotheek Mijnsheerenland.
Op de locaties Me Mekaer (Strijen) en de bibliotheken in de Rembrandt (OudBeijerland), de Buitensluis (Numansdorp) en Huys te Hoecke (Puttershoek) is er
dagelijks een Compaan aanwezig met daarbij een korte informatiefolder. U kunt daar
zelfstandig de Compaan bekijken en uittesten. Heeft u vragen of wilt u begeleiding
daarbij, dan kunt u binnenlopen tijdens de bovengenoemde spreekuren.

Moderne werkplek voor betere dienstverlening en nieuw talent
voor sommigen natuurlijk even
wennen, maar eigenlijk is iedereen heel
enthousiast. Dat zit ‘m vooral in de
nieuwe mogelijkheden om samen te
werken. De documenten zijn op ieder
apparaat heel makkelijk bereikbaar
waardoor wij gezamenlijk hierin kunnen
werken en hoeven wij veel minder naar
e-mail te grijpen,” constateert de
wethouder.

Alle medewerkers van gemeente Hoeksche Waard beschikken sinds kort over de
meest moderne werkplek. Ambtenaren kunnen nu overal en altijd in de cloud (samen)
werken. “Door te investeren in digitalisering en plaats- en tijdonafhankelijk werken,
hopen wij tevens de interesse te wekken van nieuw talent,” aldus de tevreden
ICT-wethouder Harry van Waveren.
Gemeente Hoeksche Waard beschikt sinds kort over een veilige omgeving voor een
betere dienstverlening naar de inwoners. Wethouder ICT en dienstverlening Harry van
Waveren: “Dit project is heel goed uitgevoerd. Heel fijn dat dit ICT-project een
bijdrage levert aan de dienstverlening richting onze inwoners én de samenwerking
met de maatschappij bevordert.” Gemeente Hoeksche Waard heeft de laatste jaren
geïnvesteerd om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken. Gek genoeg heeft de
coronaperiode ervoor gezorgd dat dit in een versnelling is gekomen.
Nieuwste technologieën
De gemeente maakt nu gebruik van het Microsoft 365-platform, inclusief een veilige
identiteits- en toegangsbeheer in de cloud. Data is veilig opgeslagen en slechts te
benaderen door medewerkers die daartoe rechten hebben. “Zo’n nieuwe werkwijze is

Nieuwe collega’s
Daarnaast wil gemeente Hoeksche
Waard een aantrekkelijke werkgever zijn voor toekomstige nieuwe collega’s. “Door
deze investering hopen wij tevens de interesse te wekken van nieuw talent. Heb jij zin
om bij ons te komen werken in bijvoorbeeld de ICT, buitendienst of een andere leuke
uitdagende functie? Kijk dan maar eens op onze website: werkenbijdegemeentehw.nl.
Wie weet kunnen wij je als nieuwe collega verwelkomen. Tot snel!”

Start isolatieactie voor woningeigenaren
Gemeente Hoeksche Waard
organiseert samen met het
Regionaal Energieloket tot
en met halverwege 2022
een reeks acties waarmee u
uw woning energiezuiniger
maakt. Hiermee kunt u tot
honderden euro’s per jaar op
uw energierekening
besparen en helpt u het
klimaat. We trappen af met
een isolatieactie.
Steeds meer inwoners
kiezen ervoor om hun
woning te isoleren. Helemaal
nu de gasprijzen stijgen. Met
de isolatieactie isoleert u uw vloer, bodem of gevel. Daardoor blijft uw woning
warm in de winter en koel in de zomer. Ook woont u prettiger en verbruikt u minder
energie.

Zo werkt de isolatieactie
U schrijft zich uiterlijk op zondag 16 januari in via www.regionaalenergieloket.nl/
acties. Het Regionaal Energieloket heeft voor u het voorwerk gedaan en ervaren
isolatiebedrijven gekozen uit de regio. Het betreffende isolatiebedrijf bekijkt of uw
woning geschikt is voor isolatie. U ontvangt vervolgens een persoonlijke offerte. U
kunt zelf beslissen of u de woning wilt laten isoleren. Via de acties worden binnen de
Hoeksche Waard veel woningen geïsoleerd. Omdat de isolatiebedrijven hun werk
hierdoor slimmer kunnen plannen en uitvoeren, krijgt u kwaliteit voor een goede prijs.
Meer weten? Kom naar de online informatieavond!
Tijdens de online informatiebijeenkomst op woensdag 1 december van 19.30 tot
21.00 uur hoort u meer over de isolatieactie en over subsidies en leningen,
die u kunt aanvragen. Ook worden uw vragen beantwoord. Meld u aan via
www.regionaalenergieloket.nl/acties.
Er volgen nog onder andere acties voor een hybride warmtepomp en glas voor
woningeigenaren. Ook komen er acties gericht op huurders en verenigingen van
eigenaren (VvE’s) met informatie om de woning en het gebouw te verduurzamen.
Houd hiervoor de gemeentelijke website, social media en het nieuws in Het Kompas
in de gaten. Of kijk regelmatig op www.regionaalenergieloket.nl/acties.

Komst Inspiratiebus verplaatst naar het voorjaar
Bezoek woensdag 1 december gaat niet door
Op woensdag 1 december zou de Inspiratiebus van Avans Hogeschool naar de
Hoeksche Waard komen. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is het
bezoek van de bus op 1 december afgezegd. We gaan een nieuw moment in het
voorjaar 2022 inplannen. Zodra deze datum bekend is, laten wij het weten.

Om inwoners en professionals te informeren over welke technologische
ontwikkelingen er zijn om te helpen in het dagelijks leven, kunnen inwoners en
professionals in de Inspiratiebus kennismaken met technologie voor alledag. Mensen
willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in hun eigen omgeving. Maar wat nou als
de dagelijkse dingen wat meer moeite gaan kosten? Technologie kan hierbij dan
ondersteunen.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Heinenoord
Werkzaamheden tegenover sportaccommodaties in Heinenoord
In het gebied tussen de Dorpsstraat en de Tienvoet in Heinenoord, tegenover de
sportaccommodaties, komen nieuwe woningen. Op dit moment zijn verschillende
aannemers daar bezig met het verleggen van een rioolpersleiding en het plaatsen van
de benodigde ondergrondse infrastructuur.
Geluidsoverlast
Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, probeert de aannemer de leiding binnen
1 dag (tussen 06.00 en 24.00 uur) te ontkoppelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
2 tractoren met giertanken die het rioolwater tussen de 2 pompgemalen transporte-

ren. Omdat het watergemaal voor maximaal 8 uur kan worden uitgeschakeld, werkt
de aannemer met meerdere ploegen. Dit kan geluidsoverlast geven.
Weersafhankelijk
De ontkoppeling heeft geen gevolgen voor het huishoudelijk gebruik van tapwater of
sanitair. De dag van ontkoppeling staat gepland tussen maandag 29 november en
vrijdag 17 december. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk en kunnen pas
plaatsvinden nadat het enkele dagen niet heeft geregend. Het is daarom helaas niet
mogelijk een exacte datum aan te geven. Wij danken u voor uw begrip.

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.

Zakelijke inhoud

Verleende APV vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

18-11-2021

Het vergroten van de aanbouw en het
maken van een nokverhoging aan de
achterzijde - Weverijstraat 2 in ‘s-Gravendeel.
(Z/21/122593)

18-11-2021

19-11-2021

Het doorvoeren van kleine wijzigingen op
bestaande aanvraag omgevingsvergunning. waterstof tankstation Heinenoord, Kadastrale
sectie F, perceelnr 1956. (Z/21/122907)

17-11-2021

16-11-2021

Het bouwen van een vrijstaande stalen
zendmast voor telecommunicatie - Nabij de
A29, Sectie E nr. 274 in Mijnsheerenland.
(Z/21/122817)

16-11-2021

15-11-2021

19-11-2021

Het realiseren van woonruimte in de bestaande
loods - Middeldoel 1 in Nieuw-Beijerland.
(Z/21/122769)
Het tijdelijk aanleggen van een baggerdepot
Sectie H nr. 1192 in Nieuw-Beijerland
(Z/21/123353)

17-11-2021

16-11-2021

19-11-2021

Het veranderen van de zij- en achtergevel Zwanenoord 14 in Numansdorp. (Z/21/122553)
Het vergroten van een woning Middelsluissedijk OZ 33 in Numansdorp.
(Z/21/122945)
Nieuwbouw loods - Rijksstraatweg 65a in
Numansdorp. (Z/21/123387)

Oud-Beijerland
17-11-2021

Besluit d.d.

18-11-2021

Aanvraag veranderen winkelpui - Oostdijk 1a in
Oud-Beijerland. (Z/21/123309)

17-11-2021

Het uitvoeren van diverse bouwkundige
werkzaamheden aan het flatgebouw Gruttostraat 2 tot en met 332 in Strijen.
(Z/21/122967)
Het plaatsen van 2 hekken - Industriestraat 12
in Strijen. (Z/21/123111)

Sloopvergunning van 10 woningen - van
Koetsveldlaan 2 tot en met 20, Smitsweg 11 tot
en met 29 en Beatrixlaan 13 tot en met 19 in
Westmaas. (Z/21/122998)

Zuid-Beijerland
12-11-2021

Het aanpassen van de gevelbekleding Koninginneweg 15 in Zuid-Beijerland.
(Z/21/122560)

19-11-2021

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning - van Oldenbarneveltstraat 53 in
Zuid-Beijerland. (Z/21/123358)

19-11-2021

Het bouwen van een kleinschalige boxing gym Jan van der Heydenstraat 6 in Zuid-Beijerland.
(Z/21/123426)

Vergunning voor het organiseren van het
evenement Sinterklaas rondgang Strijen op
20 november van 10.30 tot 12.30 uur door het
centrum van Strijen.

Zakelijke inhoud

Het uitbreiden van de woning - Badhuisstraat
18 in ‘s-Gravendeel. (Z/21/119416)

18-11-2021

Het plaatsen van een tijdelijk kantoor Zaaiviool 2 in Heinenoord. (Z/21/117324)

19-11-2021

Het bouwen van een bedrijfspand met
toegangshek - Sikkel 10 in Heinenoord.
(Z/21/109943)

Klaaswaal
16-11-2021

Het bouwen van een loods - Havenweg 10 in
Klaaswaal. (Z/21/115411)

Maasdam
19-11-2021

Het plaatsen van een dakkapel - Hoeksedijk 57
in Maasdam. (Z/21/118722)

Nieuw-Beijerland

Het verleggen van een waterleiding en
watergangen en aanleggen extra rijstrook
en turborotonde langs de N217 - Polderweg,
Kadastrale gemeente Mijnsheerenland,
Kadastrale sectie F, perceelnr 846. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 03-01-2022.
(Z/21/115716)

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

29-11 tot en
met 4-12-2021

Leger des Heils Fondsenwerving in alle dorpen
van gemeente Hoeksche Waard.

Het bouwen van een nieuwbouwwoning en
aanleggen van een in- en uitrit - Damgaarde 6 in
Nieuw-Beijerland. (Z/21/116190)

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

Numansdorp
15-11-2021

Het plaatsen van een beschoeiing
- Paltrokmolen 37 in Numansdorp.
(Z/21/116621)

16-11-2021

Het bouwen van een woning - Kornet 3 in
Numansdorp. (Z/21/116637)

16-11-2021

Het plaatsen van een damwand - Wintertaling
15 in Numansdorp. (Z/21/115802)

18-11-2021

Het verbouwen van de woning - Burgemeester
de Zeeuwstraat 114 in Numansdorp.
(Z/21/115004)

Westmaas
16-11-2021

Vergunning voor het organiseren van het
evenement Sinterklaas rijtoer Maasdam op
20 november van 10.30 tot 13.30 uur door
verschillende wijken in Maasdam.

Heinenoord

Strijen
16-11-2021

Vergunning voor het organiseren van het
evenement Sinterklaaswaal rondrit Klaaswaal
op 20 november van van 15.00 tot 17.00 uur
door het centrum van Klaaswaal.

‘s-Gravendeel

18-11-2021
Het kappen van een boom in de voortuin
- Lange Meet 45 in Oud-Beijerland.
(Z/21/123080)

Vergunning voor het organiseren van het
evenement Sinterklaas rondrit Heinenoord
op 20 november van 10.00 tot 16.00 uur van
Goidschalxoord tot Blaaksedijk en Heinenoord.

Verleende omgevingsvergunningen

Numansdorp
12-11-2021

19-11-2021

Strijen

16-11-2021

Nieuw-Beijerland

Mijnsheerenland

Maasdam

Herbouwen kas - Mollekade 26d in
Heinenoord. (Z/21/123365)

Mijnsheerenland

Zakelijke inhoud

Klaaswaal

Heinenoord
16-11-2021

Vergunning voor het organiseren van het
evenement Sinterklaas rondtoer Goudswaard
op 20 november van 10.00 tot 12.00 uur door
het centrum van Goudswaard.

Datum
verlenging

Heinenoord

‘s-Gravendeel
15-11-2021

Zakelijke inhoud

Goudswaard

Beslistermijn verlengen

Ontvangen d.d.

15-11-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Hoekseweg 1a in
Strijen. (Z/21/122681)

16-11-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Buizerdstraat 11
in Strijen. (Z/21/122800)

16-11-2021

Het verwijderen van oude zonweringen,
balkonhekken, privacyschermen, deuren, ramen
en glas - Gruttostraat 2 tot en met 332 in
Strijen. (Z/21/122966)

Oud-Beijerland
15-11-2021

Het aanleggen van een aantal paddocks Randweg 31 in Oud-Beijerland. (Z/21/110942)

16-11-2021

Het bouwen van 8 appartementen - Oostdijk
271 in Oud-Beijerland. (Z/20/077196)

16-11-2021

Het plaatsen van een dakopbouw - Multatulipad
112 in Oud-Beijerland. (Z/21/114665)

19-11-2021

Het kappen van een boom - achter Zinkweg
54 (Sectie H nr.2199) in Oud-Beijerland.
(Z/21/118140)

Strijen
19-11-2021

Het bouwen van een loods - Langedam 6 in
Strijen. (Z/21/117048)

Zakelijke inhoud

Strijen

Westmaas
16-11-2021

Het slopen van woningen en verwijderen en
afvoeren van asbesthoudende materialen - van
Koetsveldlaan 2 tot en met 20, Smitsweg 11
tot en met 29, Beatrixlaan 13 tot en met 19 in
Westmaas. (Z/21/122997)

Maasdam
Ontwerp bestemmingsplan Landgoed Bonaventura Maasdam, 1e herziening
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerp bestemmingsplan
‘Landgoed Bonaventura Maasdam, 1e herziening’ met
bijbehorende stukken ter inzage legt.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Op 19 februari 2015 is het bestemmingsplan ‘Landgoed
Bonaventura Maasdam’ vastgesteld door de raad van de
voormalige gemeente Binnenmaas. Na vaststelling bleek
dat het wenselijk is om de bouwvlakken anders te
situeren binnen de woonbestemming ten behoeve van de
ruimtelijke kwaliteit en daarnaast de bouwhoogtes aan te
passen. Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk
gemaakt deze aanpassingen door te voeren.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Bonaventura
Maasdam, 1e herziening’ en alle bijlagen liggen met
ingang van donderdag 25 november tot en met
woensdag 5 januari ter inzage. U kunt de stukken bekijken
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de
IMRO-code: NL.IMRO.1963.HerzLGBonaventura-ON01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak dan
een afspraak met Sabine Voskamp via telefoonnummer
088 - 647 14 75.
Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk)
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage

liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet
mogelijk. Uw zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan kunt u richten aan: Gemeenteraad van gemeente
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland,
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Landgoed Bonaventura Maasdam, 1e herziening’.
Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of heeft
u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact
op met Sabine Voskamp via telefoonnummer
088 - 647 14 75 of via e-mail
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Numansdorp
Ontwerp uitwerkingsplan Torensteepolder fase 1c Numansdorp ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerp uitwerkingsplan
‘Torensteepolder fase 1c Numansdorp’ met bijbehorende
stukken ter inzage legt.

1c. Het uitwerkingsplan past binnen de regels van het
recent vastgestelde en in werking getreden
bestemmingsplan ‘partiele herziening ruimtelijke plannen
Numansdorp-Zuid’.

Inhoud en doel van het uitwerkingsplan
Op 11 juni 2019 is het bestemmingsplan
‘Torensteepolder fase 1b en 1c’ vastgesteld. In dit
bestemmingsplan is aan de gronden in fase 1c de
bestemming ‘Woongebied – Uit te werken’ toegekend.
Op 21 september stelde de gemeenteraad het
bestemmingsplan ‘partiele herziening ruimtelijke plannen
Numansdorp-Zuid’ vast voor het ophogen van het aantal
woningen. Daarin is de uitwerkingsplicht voor fase 1c
overgenomen. Op grond van deze bestemming is nog
geen sprake van een bouwtitel. Daarvoor moeten we
deze bestemming eerst uitwerken. Voorliggend ontwerp
uitwerkingsplan voorziet in die uitwerking en zorgt voor
een bouwtitel voor de realisatie van 73 woningen in fase

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan ‘Torensteepolder fase 1c
Numansdorp’ en alle bijlagen liggen met ingang van
donderdag 25 november 2021 tot en met woensdag
5 januari ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.UPfase1cNMD20-ON01). Wilt u de stukken
in het gemeentehuis inzien? Maak dan een afspraak
met Misja Maes via telefoonnummer 088 – 647 1709.
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 zienswijzen tegen het ontwerp uitwerkingsplan kunt u richten aan: College van B&W van gemeente
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland,
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp
uitwerkingsplan Torensteepolder fase 1c Numansdorp’.
Anterieure overeenkomst
Voor dit plan sloten we een anterieure overeenkomst op
grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. In de
anterieure overeenkomst maken wij afspraken over het
kostenverhaal en de locatie eisen.
Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of heeft
u vragen over het uitwerkingsplan? Neem dan contact
op met Misja Maes via telefoonnummer 088 - 647 17 09
of via e-mail misja.maes@gemeentehw.nl.

Bekendmaking Wet milieubeheer
• Op maandag 15 november werd een melding
Activiteitenbesluit besluit ingediend. Het gaat
over het veranderen van de inrichting van een
fruitteeltbedrijf aan de Rijksstraatweg 65a in
Numansdorp. Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-21-399822.

• Op dinsdag 12 oktober is door middel van een melding
Activiteitenbesluit Milieubeheer aangegeven de
activiteiten met LPG, het opslaan en afleveren van LPG,
te stoppen en de LPG-installatie te verwijderen. De
aanvraag gaat over een tankstation aan de Rijksweg
A29 WZ in Numansdorp. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-21-398981.

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.

Puttershoek
Ontwerp bestemmingsplan Laan van Heemstede 44b Puttershoek ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Laan
van Heemstede 44b Puttershoek’ met bijbehorende
stukken ter inzage wordt gelegd.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plangebied is onderdeel van het landgoed de
Eeckelaar. Op het perceel Laan van Heemstede 44 in
Puttershoek staat een landgoed. Op het perceel Laan van
Heemstede 44b Puttershoek is het mogelijk om 1
landhuis met drie wooneenheden te bouwen. Deze is nog
niet gerealiseerd. Met het nieuwe bestemmingsplan wilt
initiatiefnemer de bestemming aanpassen door één
woonhuisensemble te realiseren bestaande uit drie losse
woningen. Op het perceel worden drie losse

bouwvlakken ingepast om de beoogde ontwikkeling
mogelijk te maken.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijlagen liggen
met ingang van 25 november tot en met 5 januari ter
inzage. U kunt de stukken bekijken via de volgende
website: www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963. BPPTHLvHstede44b21-ON01. Wilt u de
stukken op een servicepunt inzien? Maak dan een afspraak
met het team Omgeving via telefoonnummer 14 0186.
Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk)
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage

liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet
mogelijk. Uw zienswijze op de ontwerp
omgevingsvergunning kunt u richten aan: Het college van
B&W van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003,
3260 EA Oud-Beijerland, onder vermelding van
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Laan van
Heemstede 44b Puttershoek’.
Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of heeft
u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact
op met Éowyn van Miltenburg via telefoonnummer
088 – 647 37 77of via e-mail
eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl.

Besluiten
De gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard heeft
onderstaande besluiten vastgesteld:
• Visie Vrijetijdseconomie Hoeksche Waard;
• Verblijfsrecreatie in de Hoeksche Waard,
Marktperspectief & Toetsingswijzer nieuwe initiatieven;
• 1e wijziging Verordening watertoeristenbelasting 2020:
• 1e wijziging Verordening watertoeristenbelasting 2021;
• Verordening onroerende zaakbelasting 2022;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verordening roerende zaakbelasting 2022;
Verordening hondenbelasting 2022;
Verordening toeristenbelasting 2022;
Verordening watertoeristenbelasting 2022;
Verordening dagtoeristenbelasting 2022;
Verordening intrekken precariobelasting 2022;
Verordening reclamebelasting 2022;
Verordening rioolheffing 2022;
Verordening lijkbezorgingsrechten 2022;

• Verordening haven- en kade gelden 2022;
• Verordening marktgelden 2022;
• Verordening kwijtschelding 2022;
Bovengenoemde besluiten zijn te raadplegen via de
website www.gemeentehw.nl.
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Nieuws uit de gemeenteraad
Oordeelsvormende vergadering

Maak jij straks de animatie
‘Wat doet de gemeenteraad’?

Dinsdag 30 november

Op woensdag 16 maart
kiezen we een nieuwe
gemeenteraad in de
Hoeksche Waard. Maar
wat doet de raad
eigenlijk? En hoe kun je
dat duidelijk en pakkend
uitbeelden? De gemeenteraad zoekt animatiemakers en
illustratoren om mee te doen aan deze uitdaging.
Denk jij onze gemeenteraad in een passend Hoeksche
Waards jasje te kunnen ‘gieten’? Wie weet huren we jou
of jouw bureau dan straks wel in!
Ga jij de uitdaging aan? Doe mee!
Het filmpje van ongeveer 1,5 minuut moet natuurlijk
passen bij onze gemeente, met gebruik van onze huisstijl.
De animatie moet 1 februari klaar zijn.
Wil jij kans maken op deze opdracht?
Volg dan de volgende stappen:
• Meld je uiterlijk dinsdag 30 november aan door een
e-mail te sturen naar griffie@gemeentehw.nl;
• Op woensdag 1 december ontvang je van ons een
tekst over de gemeenteraad met de opdracht om
hierover een korte animatie te maken. Je krijgt dan
meteen de huisstijl van de gemeente toegestuurd;
• Mail jouw korte animatie uiterlijk zondag 19 december
naar communicatie@gemeentehw.nl;
• Uiterlijk donderdag 23 december maken we bekend
naar wie de opdracht gaat.
Heb je nog meer informatie nodig?
Neem gerust contact op met de medewerkers van de griffie
via e-mail griffie@gemeentehw.nl of bel 088 - 647 18 74.
Succes!

Wat vindt gemeenteraad
Hoeksche Waard van de
plannen van het college?
Kijk mee op dinsdag 30 november!
Hoe de Hoeksche Waard aardgasvrij te maken, daarvoor
heeft het college een visie geschreven. Wat vinden de
fracties van de politieke partijen in de raad hiervan? Of
van de kosten die in 2022 moeten worden betaald voor

bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning voor het
organiseren van een snuffelmarkt of een ligplaats voor
een boot? Dinsdagavond 30 november spreekt de raad
onder andere over deze voorstellen van het college. Dit
gebeurt in 2 vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden.
Welkom!

Oordeelsvormende
vergadering Fysiek domein,
Bestuur en middelen
In deze bijeenkomst praat de raad onder meer over: 2
bestemmingsplannen, een onteigeningsprocedure,
verordening Afvalstoffenheffing 2022 en
legesverordening 2022, verlenging noodsteun Corona en
de slotrapportage van 2021.
Verordening Afvalstoffenheffing 2022
Jaarlijks stelt de raad vast wat inwoners en bedrijven
betalen voor het ophalen van afval. In 2022 stelt het
college voor om de vaste kosten iets te verlagen. Wil je
als inwoner of bedrijf je afvalbak laten legen, dan moet
daar iets meer voor worden betaald in 2022. Daarmee wil
het college bereiken dat er minder afval wordt
aangeboden. Op dinsdag 30 november kunt u meekijken
wat de raad van deze plannen vindt.
Slotrapportage 2021
In een slotrapportage is te lezen of de gemeente met het
bereiken van haar belangrijkste doelen op schema ligt.
Zowel wat betreft de uitvoering als de kosten. Ook
worden risico’s vermeld. Het verwachte jaarresultaat
komt uit op € 1,6 miljoen. Wat vinden de politieke partijen
in de raad van de Slotrapportage?

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

Oordeelsvormende
vergadering Sociaal domein,
Duurzaamheid en Economie
In deze bijeenkomst geeft de raad zijn mening over de
transitievisie Warmte. In het Nationaal Klimaatakkoord
staat dat alle gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij
moeten zijn. Hoe wil het college dat aanpakken en wat
vindt de raad hiervan? Volg de vergadering op dinsdag 30
november live online.
Kijkt u mee?
U kunt de vergaderingen van dinsdag 30 november live
online volgen via https://hoekschewaard.raadsinformatie.
nl/live. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur.
De gehele agenda en de stukken voor deze
vergaderingen vindt u op https://hoekschewaard.
raadsinformatie.nl/dashboard. Klik op datum 30
november 2021.

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




gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW

