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

3 november
2021

Kinderen reizen in
de daluren gratis
met je mee
Geldig in alle Connexxion bussen
(ook R-net) in de Regio Hoeksche
Waard/Goeree-Overflakkee

www.connexxion.nl/kids
Wij zijn

Inschrijving Cultuurprijs
Literatuur geopend!

Spreekuur Van Leenen voor
Maasdam en Puttershoek
Op maandag 8 november houdt
dorpswethouder Piet van Leenen
spreekuur van 17.00 tot 18.30 uur
in het gemeentehuis van Maasdam
(Sportlaan 22).
Inwoners zijn van harte welkom om tijdens
onderstaand 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.

Ruilen? Wij een tegel,
u twee plantjes!

Gemeente Hoeksche Waard organiseert in
samenwerking met Hoeksche Waard Actief en
met steun van de Rabobank de Cultuurprijs
2021/2022. Eens in de 2 jaar wordt deze
prijs uitgereikt. Het doel is om ruim de aandacht
te vestigen op de rijkdom aan kunst en cultuur in
de Hoeksche Waard, het maatschappelijke belang
te onderstrepen en de ontwikkeling van talent te
stimuleren. Dit jaar worden beginnend schrijvers of
ervaren poëten uitgenodigd om aan deze prijs deel te
nemen. Het thema dit jaar is ‘Overleven’.

Inzendingen
Heeft u een lang gekoesterde wens om eindelijk uw
verhaal op papier te zetten? Komen bij het thema
‘Overleven’ de eerste regels van een strofen in u op?
Zeggen anderen dat u de kunst beheerst om met
weinig woorden veel te zeggen? Meld u dan aan via
info@hoekschewaardactief.nl.
Vervolgens ontvangt u een inzendingsformulier, dat
uiterlijk woensdag 1 december ingevuld moet worden
aangeleverd. Meer informatie over de Cultuurprijs kan
u vinden op www.hoekschewaardactief.nl of neem
contact op via 0186 - 685802.

Winnaars
In totaal zijn er 4 prijzen te winnen voor volwassenen
en jeugd in de categorieën proza en poëzie. Voor de
volwassenen zijn er 2 prijzen van € 500,- (voor proza
en poëzie) en ook de jeugd maakt kans op 2 prijzen van
€ 250,- (voor proza en poëzie).
De inzendingen worden geanonimiseerd en
beoordeeld door een vakjury. Op vrijdag 11 februari
worden de prijzen uitgereikt, daarover ontvangen de
deelnemers later bericht.

Zaterdag 30 oktober deelde gemeente Hoeksche
Waard, voor in de Nationale Klimaatweek, in ruil voor
1 of meer (tuin)tegels, plantjes uit. Inwoners die
bezig zijn met het aanleggen van een groene tuin
of geveltuin, konden bij de Intratuin in Numansdorp
2 bij- en insectvriendelijke plantjes ophalen. Veel
inwoners hadden, ondanks het slechte weer, de
moeite genomen 1 of meerdere tegels in te leveren.
Wethouder Harry van Waveren (openbare ruimte) nam
de tegels met enthousiasme aan.
Harry van Waveren legt uit: “Het vergroenen van
tuinen is een vrij eenvoudige en leuke manier om
de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.
Groene tuinen zijn niet alleen mooi om te zien maar
helpen ook bij het vasthouden van water in de
bodem.”
Door het veranderende klimaat komen extreme
regenbuien, of juist lange periodes van droogte,

vaker voor. We kunnen onze omgeving daarop zo
goed mogelijk inrichten en aanpassen. Dat wordt
klimaatadaptatie genoemd. In Nederland, en ook in
de Hoeksche Waard, zijn veel betegelde tuinen te
vinden. Terwijl groene tuinen zoveel meer te bieden
hebben. Beplanting zorgt voor verkoeling in de zomer
en houdt water in de bodem vast. Groene tuinen
zijn goed voor de biodiversiteit, helemaal als daar
planten instaan die favoriet zijn bij bijen en vlinders.
Gemeente Hoeksche Waard wil de aanleg van groen
en andere klimaatadaptieve maatregelen stimuleren.
Wilt u weten wat u kunt doen? Op onze website
vindt u meer informatie over klimaatadaptatie en de
subsidieregeling klimaatadaptatie.

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!

• Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De
afstand tussen mens en natuur is groter dan
ooit. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de
nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de
natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en
daarover te leren;
• De aanleg van Tiny Forests vergroot de
waterbergingscapaciteit, verbetert de
luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen;
• Tot slot heeft een bos een positief effect op de
gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen
voor minder stress en stressgerelateerde klachten.

Bewoners uit
Oud-Beijerland maken
daken asbestvrij

• Netwerkbeheerder (36 uur)

Oproep Tiny Forest:
doe mee met de minibos
beweging!
In juni tekende wethouder Paul Boogaard namens
gemeente Hoeksche Waard een samenwerkings
overeenkomst met IVN Natuureducatie om in de
Hoeksche Waard 3 minibossen (Tiny Forests) aan te
leggen. Die kleine maar fijne bossen betekenen extra
natuur, ze komen bovenop vergroenende plannen
die er al zijn. De 3 bossen worden door IVN Natuur
educatie, het liefst vlakbij een school of een
buitenschoolse opvang, samen met de kinderen en
buurtbewoners aangelegd. De aanleg van het eerste
bos vindt plaats in de lente van 2022.
Tiny Forests zijn circa 200 vierkante meter groot en
gelden als volwaardige bossen. Er is van alles te zien
en te beleven. De bossen worden zo aangelegd dat ze
als buitenlokaal kunnen dienen. Kinderen maken op
een laagdrempelige manier kennis met Nederlandse
natuur, vlakbij hun school of opvang.
Wethouder Paul Boogaard is erg enthousiast over de
aanleg van de minibossen: “Tiny Forests dragen niet
alleen bij aan biodiversiteit of het groener maken van
het dorp. Het is ook fantastisch voor kinderen om
zo meer te leren over de natuur, gewoon bij je eigen
school of in de buurt”.
In deze Nationale Klimaatweek is daarbij ook nog het
vermelden waard dat Vlaamse wetenschappers recent
onderzoek deden naar Tiny Forests. Zij becijferden
dat een Tiny Forest per vierkante meter, meer CO2
vastlegt dan een groot bos. De wetenschappers
pleitten dan ook voor het aanleggen van meer van dit
soort kleine bossen.
Inmiddels is al 1 mogelijke locatie gevonden, maar we
mogen 2 minibossen aanleggen! Weet u een plek waar
een minibos kan groeien? U kunt op de site van IVN
natuureducatie meer informatie vinden over de aanleg
van een Tiny Forest. U kunt zich daar ook aanmelden.
https://www.ivn.nl/tinyforest
Nog even kort de voordelen van een Tiny Forest op
een rij (bron: IVN natuureducatie):
• Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het bos
van 200 m2 bestaat uit veel verschillende soorten
bomen. Deze bomen trekken weer insecten en
vogels aan;

nodig hebben en ervoor zorgen dat mensen zo lang
mogelijk veilig en zelfstandig kunnen wonen op
een manier die bij hen past,” dat zegt Caro Verlaan,
manager CZ zorgkantoor.
Samen met wethouder Joanne Blaak- van de Lagemaat
en de zorgbestuurders van zorgorganisatie Heemzicht,
Zorgwaard en Alerimus bekrachtigde zij maandag
1 november de intentie tot samenwerking in de
vorm van een duurzame coalitie. Hoeksche Waard
is één van de Zuid-Hollandse Eilanden en heeft zo’n
87.000 inwoners. Alle betrokkenen hebben het
voornemen uitgesproken de komende 5 jaar intensief
te gaan samenwerken aan een toekomstbestendige
ouderenzorg.

Toekomstbestendigheid
De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Het
aantal ouderen neemt de komende 20 jaar enorm toe
en die ouderen leven gemiddeld ook nog eens langer.
Het aantal mensen met ouderdomsziekten gaat hoe
dan ook fors toenemen. Dat betekent automatisch
dat meer mensen een beroep zullen doen op zorg en
ondersteuning. Tegelijkertijd krimpt de arbeidsmarkt
en neemt ook het mantelzorgpotentieel naar
verwachting af. Samen naar een oplossing zoeken voor
deze vraagstukken is de basis van de overeenkomst.

Duurzame coalities CZ
Zaterdag 30 oktober verwijderden bewoners van
58 adressen uit de straten Griendwerker, Hoefsmid,
Rietsnijder en Binnenpad uit Oud-Beijerland hun
asbestdaken. Deze vervingen zij met een gezond dak.
Ze deden mee aan een actie van Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid (OZHZ), RAD en gemeente
Hoeksche Waard. De deelnemers kregen gratis
beschermende kleding en verpakkingsmateriaal.
Er stonden 2 containers in de deelnemende wijk,
waardoor bewoners niet zelf met het asbest naar de
milieustraat hoefden te rijden.
Wethouder Piet van Leenen kwam zaterdag een
kijkje nemen. Hij is trots dat zoveel dakeigenaren
samen de mouwen opstroopten. “Mijn complimenten
aan alle inwoners die aan deze actie meededen.
Zij werkten hard aan hun daken en lieten hiermee
zien dat iedereen heel goed zelf hun asbestdak kan
verwijderen. Het resultaat mag er zijn! Al met al is deze
pilot zeker de moeite waard om na te denken hoe we
hier een vervolg aan kunnen geven.”

Waarom deden deze straten mee?
In deze straten staan relatief veel schuren met een
asbestdak. Een schuur met een dak van vóór 1994
kan asbest bevatten. Asbestdaken zijn een risico
voor de gezondheid en het milieu. Weer en wind
kunnen ervoor zorgen dat asbestvezels vrijkomen uit
deze daken. Bij het plotseling beschadigen van een
asbestdak, bijvoorbeeld door brand of hagel, kunnen
deze kankerverwekkende vezels in de lucht en op de
grond terecht komen.

Ook zelf een asbestdak verwijderen?
Daken met een oppervlakte kleiner dan 35 vierkante
meter mogen particulieren onder bepaalde
voorwaarden zelf verwijderen. Hoe?
Op www.milieucentraal.nl/asbestdak staat handige
informatie over het controleren van schuurdaken op
asbest. Op www.ozhz.nl/themas/bouw/asbest/ staan
alle stappen die inwoners kunnen volgen om asbest
veilig te verwijderen.

CZ wil samenwerken aan
toekomstbestendige
ouderenzorg
“Het is mooi wanneer we als CZ een intensievere
samenwerking kunnen aangaan met gemeente
Hoeksche Waard en 3 zorgorganisaties die al
samenwerken en met elkaar de verantwoordelijkheid
nemen voor de toegankelijkheid van de ouderenzorg.
We staan allemaal voor dezelfde uitdagingen, namelijk
zoveel mogelijk voorkómen dat mensen veel hulp

Eerder vormde CZ al coalities om de zorg
duurzaam te veranderen met ziekenhuizen, ggzinstellingen, een apotheekketen en een andere
ouderenzorgorganisatie, namelijkTanteLouise (regio
Bergen op Zoom). Bij TanteLouise richt CZ zich op
ouderen met een wat zwaardere zorgvraag dan in
deze coalitie.

Inloopavond ‘Wonen in
Kruidhof’
Dinsdagavond 9 november tussen 18.00 en 20.00 uur is
er een inloopavond over de nieuwbouwplannen ‘Wonen
in Kruidhof’ in Puttershoek. Tijdens de inloopavond
kunnen wij u informeren over het bestemmingsplan.
Gemeente Hoeksche Waard en de ontwikkelaar zijn
aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard heeft 19 oktober besloten in te stemmen
met het ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerp
bestemmingsplan ligt met ingang van 4 november tot
en met 15 december ter inzage. U kunt dit plan vanaf
4 november bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Locatie en tijdstip inloopavond
Dinsdag 9 november tussen 18.00 en 20.00 uur in
de kas van voormalig Bloemen- en Plantenhandel
Kruithof, Pieter Repelaerstraat 51 in Puttershoek.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.woneninkruidhof.
nl of op de website van gemeente Hoeksche Waard:
www.gemeentehw.nl/direct-regelen/wonen-enverkeer/verbouwen/woningbouwprojecten/kruidhof.

Bekendmakingen
Awb Bekendmakingen

Alle stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in
Oud-Beijerland. 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.overuwbuurt.overheid.nl.

Vervolg

V E R V O L G
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

23-10-2021

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

23-10-2021

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

25-10-2021

Het bouwen van een tweede bovenwoning
aan de achterzijde en het veranderen van de
bovenwoning aan de voorzijde van het pand
- Molendijk 18, 18a en Gedempte Spui 14 in
Oud-Beijerland. (Z/21/104542)

25-10-2021

schuurwoning - Wintertaling 10 in
Numansdorp. (Z/21/104714)
25-10-2021

7y (sectie G nr. 1977) in Heinenoord.

‘s-Gravendeel. (Z/21/109994)
25-10-2021

Het aanleggen van een in- en uitrit Rijksstraatweg 24 in Numansdorp.
(Z/21/119438)

25-10-2021

Het plaatsen van balkonbeglazing aan de
linker zijgevel en achtergevel - Koningsdreef
14 in Oud-Beijerland. (Z/21/119615)

25-10-2021

Het plaatsen van balkonbeglazing aan de
linker zijgevel en achtergevel - Koningsdreef
22 in Oud-Beijerland. (Z/21/119622)

25-10-2021

Het plaatsen van balkonbeglazing aan
de rechter zijgevel - Koningsdreef 18 in
Oud-Beijerland. (Z/21/119619)

25-10-2021

20 in Oud-Beijerland. (Z/21/119621)
26-10-2021

(Z/21/116802)
25-10-2021
27-10-2021

Het bouwen van een bedrijfsgebouw Sikkel sectie H nr. 1226 in Heinenoord.
(Z/21/119818)

26-10-2021

Het plaatsen van een dakkapel op

28-10-2021

02-11-2021

02-11-2021

27-10-2021

Beslistermijn verlengen
Datum

28-10-2021

26-10-2021

29-10-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Ferdinand
Bolstraat 49 in Oud-Beijerland.
(Z/21/119509)

26-10-2021

wordt met 6 weken verlengd volgens

asbesthoudende materialen Meidoornstraat 10 in Numansdorp.
(Z/21/119854)
27-10-2021
27-10-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Burg
de Zeeuwstraat 72a in Numansdorp.
(Z/21/119954)

28-10-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Jasmijnstraat
44 in Numansdorp. (Z/21/120213)

beslisdatum wordt daardoor 08-12-2021.

Verleende APV vergunningen/
ontheffingen

Het slopen van een loods - Hoekseweg 1 in
Strijen. (Z/21/119895)

art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
(Z/21/112661)

Het verwijderen en afvoeren van

28-10-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Laning 32 in
Nieuw-Beijerland. (Z/21/120084)

28-10-2021

Het verwijderen en afvoeren van

Het aanbrengen van een overkapping/

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

asbesthoudende materialen - Middelstraat 5

balkon - Molendijk 83 in Oud-Beijerland.

20-10-2021

Winterconcert Take Off zaterdag 6

in Nieuw-Beijerland. (Z/21/120076)

november.

28-10-2021

Het verwijderen en afvoeren van

Vergunning voor het organiseren van het

asbesthoudende materialen -

Oud-Beijerland. (Z/21/120208)

evenement Oldtimerrit door de Hoeksche

Ranonkelstraat 91 in Oud-Beijerland.

Het vervangen van de huidige winkelpui

Waard op zondag 31 oktober van 10.00

(Z/21/120156)

- Oostdijk 23 in Oud-Beijerland.

uur tot 16.00 uur start Witte Boerderij

Het plaatsen van schuttingen - Vleugel 68 in

Het bouwen van 66 woningen Sectie D nr.

25-10-2021

Heinenoord.
26-10-2021

Vergunning huis-aan-huis-verkoop van

1686 in Numansdorp. (Z/21/120463)

kerststukjes namens Team 177 We Move

Het aanleggen van een wandelpad - tussen

(Roparun) van maandag 6 december tot en

Nassaustraat en Beneden Molendijk in

met vrijdag 24 december in ‘s-Gravendeel,
Maasdam, Schenkeldijk, Mijnsheerenland,
Puttershoek, Westmaas, Heinenoord en

Het bouwen van een bedrijfsverzamelpand
(Z/21/120452)
Het kappen van een boom - Sectie F nr. 4567
in ‘s-Gravendeel. (Z/21/120456)

29-10-2021

Het in gebruik nemen van een woning voor

46 in Oud-Beijerland. De beslistermijn

Blaaksedijk.

- Sectie F nr. 952 in Oud-Beijerland.
29-10-2021

Zakelijke inhoud

25-10-2021

kinderen met een beperking - Grebbestraat

Numansdorp. (Z/21/120280)
29-10-2021

Ontvangen d.d.

het onder begeleiding laten logeren van

(Z/21/120197)
29-10-2021

Zakelijke inhoud

verlenging

(Z/21/120044)
28-10-2021

Ingekomen sloopmeldingen

’s-Gravendeel (Z/21/118691).

realiseren van een dakterras - Huizingastraat

Kolonel 4 in Numansdorp. (Z/21/120041)

Het tijdelijk plaatsen van een ICT mast
tot 1-12-2022 op het adres Kilweg 41 in

Het plaatsen van een nieuw kozijn en

Het aanleggen van een beschoeiing -

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.

Kilweg 41 in ’s-Gravendeel (Z/21/117531).

98 in Oud-Beijerland. (Z/21/119838)

27-10-2021

Het gebruik als tijdelijke noodopvang AZC

Bezwaar maken

Hoeksche Waard tot 1-12-2022 op het adres

Het bouwen van een aanbouw - Karrespoor

32 in Oud-Beijerland. (Z/21/119902)

Het plaatsen van een berging - Julianastraat
43a in Oud-Beijerland. (Z/21/116708)

Oud-Beijerland. (Z/21/119684)

27-10-2021

Het bouwen van een carport - Damgaarde 3
in Nieuw-Beijerland. (Z/21/116721)

29-10-2021

het achterdakvlak - Zinkweg 55 in
26-10-2021

Het aanleggen van een in- en uitrit - Bosweg
13 in Strijen. (Z/21/114339)

- Westdijk 11 in Mijnsheerenland.
26-10-2021

Het aanleggen van een uitrit - Sportlaan 16
in Maasdam. (Z/21/113134)

27-10-2021

Het bekleden van de gevel met hout
(Z/21/119870)

Het legaliseren van een uitrit - Karrespoor
21 in Oud-Beijerland. (Z/21/117377)

Het plaatsen van balkonbeglazing aan de
voorgevel en linker zijgevel - Koningsdreef

Het aanbouwen van een garage naast de
bestaande garage - Singel 2 in Puttershoek.

(Z/21/119427)
24-10-2021

Het vergroten van de bijkeuken en
vestigen B&B - Groene Kruisstraat 23 in

Het wijzigen van de gevels van een
nieuwbouw bedrijfsgebouw - Reedijk

Het bouwen van een vrijstaande

Besluiten

Het plaatsen van een dakkapel -

Ontwerpbestemmingsplan
‘Kruidhof Puttershoek’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan
‘Kruidhof Puttershoek’ met bijbehorende stukken ter
inzage legt.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Inhoud en doel van het bestemmingsplan

Het wervingsrooster voor goede doelen kunt u vinden
op de website van het CBF www.wervingsrooster.cbf.nl.

Op de locatie Arent van Lierstraat 24 en omstreken.
in Puttershoek is nu een bouwbedrijf gevestigd.
Daarnaast is er op het perceel agrarische
bedrijfsbebouwing met een bedrijfswoning en
een voormalige winkel (tuincentrum met kas)
met bedrijfswoning aanwezig. De voormalige
bedrijfswoning met bestaande bebouwing van het
tuincentrum wordt afgebroken. De bedrijfswoning
met bijbehorende bebouwing van het bouwbedrijf
blijft behouden en krijgt een woonbestemming.

Beatrixstraat 46 in Piershil. (Z/21/120322)
Datum collecte

Naam organisatie

07-11-2021 tot

Alzheimer Nederland in alle kernen van

en met 12-11-

gemeente Hoeksche Waard.

2021

Op de vrijkomende gronden wil initiatiefnemer
maximaal 67 woningen bouwen. Dit in een mix van
twee-onder-één-kap woningen, aaneen gebouwde
woningen, appartementen en beneden-bovenwoningen. Ook biedt het bestemmingsplan de
mogelijkheid om een bestaand pand te transformeren
naar woningen.

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
(Wet geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting
op de gevels van het te transformeren pand aan de
Arent van Lierstraat 26, de te verbouwen schuur
achter dit monumentale pand en op de bedrijfswoning
die wordt omgezet naar een woonbestemming niet
voldoet aan de grenswaarde van 48 dB uit de Wet
geluidhinder. De overschrijding wordt veroorzaakt
door het wegverkeer afkomstig van de Arent van
Lierstraat in Puttershoek. Het college heeft het
voornemen om hiervoor een hogere waarde geluid
vast te stellen van maximaal 56 dB.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kruidhof Puttershoek’
en het ontwerpbesluit hogere waarden (Wet
geluidhinder) liggen met ingang van donderdag
4 november tot en met woensdag 15 december ter
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code:
NL.IMRO.1963.BPKruidhofPH21-ON01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak
dan een afspraak met Sabine Voskamp, bereikbaar via
telefoonnummer 088-6471475.

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 ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan:
Gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard,
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan
Kruidhof Puttershoek’.
Uw zienswijze tegen het ontwerp besluit hogere
waarden kunt u indienen bij: College van B&W van
gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA
Oud-Beijerland, onder vermelding van ‘zienswijze
besluit hogere waarden Kruidhof Puttershoek’.

Anterieure overeenkomst
Voor dit plan sloten wij een anterieure overeenkomst
op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. In
de anterieure overeenkomst maakten wij afspraken
over het kostenverhaal en de locatie eisen.

Uitnodiging inloopavond
Om u nogmaals te informeren over het
bestemmingsplan, de eventuele vragen hierover te
kunnen beantwoorden en om verdere informatie te
geven wordt door gemeente Hoeksche Waard en
ontwikkelaar een inloopavond georganiseerd. Deze
avond vindt plaats op dinsdag 9 november tussen
18.00 en 20.00 uur in de kas van voormalig Bloemenen Plantenhandel Kruithof, Pieter Repelaerstraat 51 in
Puttershoek.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen?
Of heeft u vragen? Neem dan contact op met
Sabine Voskamp, bereikbaar via telefoonnummer
088-6473804 of via e-mail
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Vooraankondiging
voorbereiden
bestemmingsplan ‘N217Polderweg (waterleiding)’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘N217Polderweg (waterleiding)’ wordt voorbereid (artikel
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening).

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.
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 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.
Deze bekendmaking is alleen een vooraankondiging.
Het is op dit moment nog niet mogelijk om zienswijzen
tegen het op te stellen bestemmingsplan naar voren
te brengen. Deze mogelijkheid bestaat pas later in de
procedure. Ook worden onafhankelijke instanties nu
nog niet in de gelegenheid gesteld om een advies uit
te brengen.
Als het bestemmingsplan in ontwerp gereed is,
maken wij dat bekend in deze rubriek en in het
Gemeenteblad. Daarbij informeren wij u over het ter
inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan
en de mogelijkheden voor het indienen van een
zienswijze.
Heeft u vragen over deze publicatie? Neem dan
contact op met Liesbeth Bos, bereikbaar via
telefoonnummer 088-6471251 of via e-mail
liesbeth.bos@gemeentehw.nl.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Herziening Kernen
Korendijk 2018,
Nijverheidstraat 4’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan
‘Herziening Kernen Korendijk 2018, Nijverheidstraat 4’
ter inzage legt.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Op het perceel Nijverheidstraat 4 in Nieuw-Beijerland
staat een gasdrukmeet- en regelstation van Gasunie.
In het bestemmingsplan zijn rondom dit gasdrukmeeten regelstation veiligheidszones opgenomen. Binnen
deze veiligheidszones mag alleen gebouwd worden
na toestemming van Gasunie. Deze veiligheidszones
zijn echter te ruim in het bestemmingsplan
opgenomen waardoor deze zones de omliggende
bedrijven belemmeren in hun ontwikkeling. In het
ontwerp bestemmingsplan ‘Kernen Korendijk 2018,
Nijverheidstraat 4’ verkleinen wij deze veiligheidszones.
Daarnaast passen wij zeer beperkt de ligging van een
lijn aan van de dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’. Er is
geen sprake van beleidsmatige aanpassingen.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Herziening Kernen
Korendijk 2018, Nijverheidstraat 4’ ligt met ingang van
donderdag 4 november 2021 tot en met woensdag 15
december 2021 ter inzage. U kunt de stukken bekijken
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
de IMRO-code: NL.IMRO.1963.BPNijverhstr4NBL21ON01). Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien?
Maak dan een afspraak met Liesbeth Bos, bereikbaar
via telefoonnummer 088-6471251.

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 ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan:
Gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard,
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan
‘Herziening Kernen Korendijk 2018, Nijverheidstraat 4’.

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen?
Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Liesbeth
Bos, bereikbaar via telefoonnummer 088-6471251 of
via e-mail liesbeth.bos@gemeentehw.nl.

Vooraankondiging voor
bereiden bestemmingsplan
‘Burgemeester
de Vries Broekmanlaan
Oud-Beijerland’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt bekend dat het bestemmingsplan
‘Burgemeester de Vries Broekmanlaan Oud-Beijerland’
wordt voorbereid (artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke
ordening). Het bestemmingsplan maakt mogelijk dat
op de locatie waar voorheen de Lidl was gevestigd
een appartementencomplex met 2 gebouwen met in
totaal 38 appartementen kunnen worden gerealiseerd.
Deze bekendmaking is alleen een vooraankondiging.
Het is op dit moment nog niet mogelijk om zienswijzen
tegen het op te stellen bestemmingsplan naar voren
te brengen. Deze mogelijkheid bestaat pas later in de
procedure. Ook worden onafhankelijke instanties nu
nog niet in de gelegenheid gesteld om een advies uit
te brengen.
Als het bestemmingsplan in ontwerp gereed is,
maken wij dat bekend in in deze rubriek en in het
Gemeenteblad. Daarbij informeren wij u over het ter
inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan
en de mogelijkheden voor het indienen van een
zienswijze.
Heeft u vragen over deze publicatie? Neem dan
contact op met Sabine Voskamp, bereikbaar via
telefoonnummer 088-6471475 of via e-mail
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Uitschrijvingen conform
artikel 2.22 en 2.60 Wet
basisregistratie personen
gemeente Hoeksche Waard
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat
na onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon
niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in
de basisregistratie personen staat ingeschreven. Het
college heeft besloten deze persoon uit te schrijven uit
de Basisregistratie Personen van de gemeente Hoeksche
Waard en te registreren in de landelijke Registratie NietIngezetenen (RNI) met een onbekend adres.
Naam

Plaats

Datum uitschrijving

Y.K.A. Slater

Zuid-Beijerland

14-10-2021

B. van Heek

Oud-Beijerland

14-10-2021

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u
binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.
Dit doet u door een brief te sturen aan: Het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2003,
3260 EA Oud-Beijerland.
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de
volgende gegevens vermelden:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
• de reden van bezwaar;
• een ondertekening met naam en handtekening.

Vervolg

V E R V O L G
Graag ontvangen wij naast bovengenoemde
gegevens uw telefoonnummer en e-mailadres.
Aan het behandelen van uw bezwaarschrift zijn
geen kosten verbonden.

rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of
eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan
de precieze voorwaarden vermeld.

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het besluit
niet uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk geen
schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al
geldt. Wilt u het besluit vanwege de spoedeisendheid
laten uitstellen, dan kunt u een zogenaamde
‘voorlopige voorziening’ vragen. Het verzoek om
voorlopige voorziening stuurt u naar:
De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam.

Voorlopige voorziening

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd
als er ook bezwaar is ingediend. Voor de behandeling
van het verzoek om voorlopige voorziening brengt de
rechtbank kosten (griffierecht) in rekening.

Bekendmaking Wet
milieubeheer
Op dinsdag 19 oktober is een melding ontvangen in
het kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het adres aan Spuidijk 2c in OudBeijerland. Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-21-398559.

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.

Kennisgeving
Wet milieubeheer
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunning van Argos ambtshalve
hebben ingetrokken:
• Voor het in werking hebben van een onbemand
tankstation. Alle bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd
en de inrichting is geamoveerd. Er wordt op deze
locatie geen nieuw bedrijf gestart. Zaaknummer:
Z-21-391619. Locatie: Bosweg 17 in Strijen.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken
liggen van maandag 8 november tot en met dinsdag
21 december ter inzage. Wanneer u de beschikking in
het gemeentehuis wilt inzien, adviseren wij u vooraf
een afspraak te maken met een medewerker van het
team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer 14
0186.

Beroep instellen
Een ieder die het niet eens is met dit besluit kan
tegen deze beschikking een beroepschrift indienen
binnen 6 weken na de dag waarop deze ter inzage
is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam,
Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam. Het beroepschrift moet zijn voorzien van
een handtekening en in elk geval bevatten: de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep
is gericht en de gronden van het beroep. Voor de
behandeling van het beroep wordt door de rechtbank
een bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde

De beschikking treedt in werking nadat de termijn
voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.
Het indienen van een beroepschrift houdt de werking
van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend
belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan
een belanghebbende, die een beroepschrift heeft
ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige
voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de
behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan
griffierecht geheven.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen
deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te
geschieden door het indienen van een bezwaarschrift
gericht aan de burgemeester en wethouders van
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA OudBeijerland. Een bezwaarschrift kan worden ingediend
gedurende een termijn van 6 weken na de datum van
verzending van deze beschikking.
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en
dient in ieder geval het volgende te bevatten:
• De naam en het adres van de indiener;
• De dagtekening;
• Een omschrijving van de beschikking waartegen
bezwaar wordt gemaakt;
• De gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening
instellen bij genoemde rechtbank via de website
www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/
Rechtszaak-starten. Daarvoor is een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de
genoemde website staan de precieze voorwaarden
vermeld. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden
tot de behandelend ambtenaar van de Unit OBH van
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de heer
A. van der Lugt, telefoonnummer (078) 770 3280.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht kan een verzoek worden gedaan tot
het treffen van een voorlopige voorziening bij de
Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam. Het verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening moet worden
gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Rechtbank
Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist.

Kennisgeving beschikking:
Besluit lozen buiten
inrichtingen

Aanwijzingsbesluit tijdelijke
toezichthouder openbare
ruimte

Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunning hebben verleend voor het lozen
van grondwater in de bodem of de riolering buiten
inrichtingen, afkomstig uit een bodemsanering, op
kadastraal perceel C 2680 in Puttershoek. Aanvraag:
Z-21-398348. Datum besluit: 27 oktober 2021.

Teammanager Handhaving Openbare Ruimte, de heer
B.M. Leenaerts, heeft besloten namens het college van
B&W van gemeente Hoeksche Waard, elk voor zover
daartoe zijn bevoegdheid strekt, in mandaat de heer
M. Adouan, geboren op 20 maart 1992 in Le Daraa
tijdelijk aan te wijzen als toezichthouder, ingevolge de
Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard
2020. (Zaaknummer: Z/21/119142)

Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is op
afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht.
Via telefoonnummer 078 – 7708585 kunt u een
afspraak maken.

Dit besluit treedt in werking op maandag 25 oktober
2021 en treedt uit werking op 1 januari 2022.

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat vindt gemeenteraad
Hoeksche Waard van de
plannen van het college?
Kijk mee op dinsdag
9 november!
Wat vinden de fracties van de politieke partijen in de
raad van de visie Wonen, welzijn en zorg? Of van het
voorkeurstracé voor de Korteweg? Dinsdagavond
9 november spreekt de raad onder andere over
deze voorstellen van het college. Dit gebeurt in 2
vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden. Welkom!

Kijkt u mee?
U kunt de vergaderingen van dinsdag 9 november
live online volgen via https://hoekschewaard.
raadsinformatie.nl/live. De uitzendingen beginnen
om 19.30 uur.
Wilt u de vergadering in het gemeentehuis volgen?
Dat kan ook. Neem dan contact op met de griffie
van de gemeenteraad via e-mailadres
griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer
088 - 647 18 74.

Oordeelsvormende
vergadering ‘Fysiek domein
/ Bestuur en middelen’
In deze bijeenkomst praat de raad onder meer over:
3 bestemmingsplannen, krediet voor de renovatie
en verbouwing van de sporthal in Strijen, aanpassing
watertoeristenbelasting, heffingsverordeningen 2022
en de ontwikkelagenda van de Hoeksche Waard.

Nieuwe woningen aan de Hofstraat
Het college wil graag de bouw van 5 koopwoningen
mogelijk maken aan de Hofstraat in Westmaas.
Tijdens de ter inzagetermijn heeft de raad zienswijzen
ontvangen op dit plan. Met zienswijzen kunnen
inwoners en anderen aangeven dat zij het niet
(helemaal) eens zijn met het ontwerp en wat zij
willen veranderen. Sommige zienswijzen hebben
geleid tot een aangepast plan. Onder meer worden
de goothoogtes van 4 woningen verlaagd. Op 26
oktober hebben nog eens 6 buurtbewoners tijdens de
beeldvormende bijeenkomst van de raad gereageerd
op het plan of een toelichting gegeven op hun
ingediende zienswijze. Op 9 november geven de
fracties van de politieke partijen hun mening.

en op de Vrijetijdseconomie. De gehele agenda
en de stukken voor deze vergaderingen vindt u op
hoekschewaard.raadsinformatie.nl/dashboard. Klik op
datum 9 november 2021.

Raad in beeld met
Eline Rood
Gemeente Hoeksche Waard heeft net als alle
gemeenten in Nederland een gemeenteraad.
1 keer in de 4 jaar gaan de inwoners van de Hoeksche
Waard, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, naar
de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.
Maar wat doet een gemeenteraad eigenlijk?
De komende tijd komt u door de videoserie ‘Raad
in beeld’ meer te weten over de gemeenteraad
Hoeksche Waard. In de tweede video is raadslid Eline
Rood aan het woord. Ze geeft bijvoorbeeld antwoord
op de vraag wat deze raad zo bijzonder maakt.
Benieuwd naar haar antwoord? Bekijk dan de video op
gemeentehw.nl/Actueel.

Begroting 2022 gemeente
Hoeksche Waard; wat vindt
de raad?
In de begroting 2022 staat wat de gemeente aan geld
binnenkrijgt en waaraan het college die inkomsten
in 2022 wil uitgeven. Echter, de raad gaat over het
geld in de gemeente en bepaalt dus hoe de begroting

Renovatie sporthal Strijen
De raad heeft in januari van dit jaar het college
opdracht gegeven om de renovatie van het
sportcentrum Strijen uit te werken en daarbij ook aan
te geven hoeveel het gaat kosten. In deze uitwerking
is te lezen dat er onder meer een investeringskrediet
nodig is van € 4,8 miljoen. Op 9 november debatteert
de raad over het voorstel van het college.

Oordeelsvormende
vergadering ‘Sociaal domein
/ Duurzaamheid / Economie’
In deze bijeenkomst geeft de raad zijn mening over
de visies van het college op Wonen, Welzijn en zorg

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

eruit komt te zien. Wat vindt onze gemeenteraad van
de voorgestelde begroting 2022? Is de raad akkoord
of wil de raad het geld anders verdelen? U kunt het
raadsdebat en de besluitvorming volgen op donderdag
4 november vanaf 19.00 uur.
U bent van harte welkom in de raadszaal van
gemeentehuis Oud-Beijerland. Neem vooraf contact
op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres
griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088
- 647 18 74. Dit in verband met het beperkte aantal
zitplaatsen.

Kijkt u liever digitaal mee?
U kunt de begrotingsvergadering live online volgen via
hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live. De uitzending
begint om 19.30 uur.

Social media

Wat is en wat doet 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

