Nieuws uit de gemeente
Week 48 | 1 december 2021

IN DEZE RUBRIEK LEEST U ONDER
ANDERE MEER OVER
• Gedichtenbundel voor en over de
Hoeksche Waard

Avondsluiting vanaf 17.00 uur
Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar.
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen.
Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht.
De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:
Algemeen
.

Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Ontvang thuis maximaal 4 personen
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer
op bezoek. Doe vooraf een zelftest.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd.
Werk thuis. Kan dat niet?
Houd op werk altijd 1,5 meter
afstand.
70-plus: beperk contact met
kinderen t/m 12 jaar.
Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Onderwijs
Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs,
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week
zelftesten.
• Mondkapje op de gang.

Vaste zitplaats verplicht.
Mondkapje bij verplaatsing.
Afhalen en laten bezorgen wel
mogelijk na 17.00 uur.

• Horeca.
• Evenementen.

• DigiTaalhuis HW nu ook in
Zuid-Beijerland
• Bovenwegbos in Strijen
gereedgemaakt voor de toekomst

• Kunst en cultuur.
• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Mondkapje verplicht:
Evenementen, kunst en cultuur,
dierenparken en pretparken
Dicht om 17.00 uur.

• Alle publieke binnenlocaties.
• Openbaar vervoer en stations.
• Bij verplaatsing waar coronatoegangsbewijs geldt.
• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroomevenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Horeca
Dicht om 17.00 uur.

Coronatoegangsbewijs:

• Weekendafsluiting Heinenoordtunnel

Winkels en boodschappen

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Houd je aan de basisregels:
Wassen

Niet-essentiële winkels en dienstverlening dicht om 17.00 uur.
Essentiële winkels, zoals supermarkten, dicht om 20.00 uur.

Sport

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.

Testen

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

Alle locaties dicht om 17.00 uur.
Geen publiek bij sport.

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

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

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
Kadotip: Gedichtenbundel voor en over de Hoeksche Waard
Wethouder Harry van Waveren (Cultuur en Erfgoed) overhandigde zaterdag 27
november de eerste gedichtenbundel voor en over de Hoeksche Waard aan Eelse
Bies, initiatiefnemer van ‘Dichter van de Hoeksche Waard’.

Hitzerd zijn 4 gedichten opgenomen
omdat hij nog geen jaar deze functie
bekleedt.

Het Bram Roza Festival kiest samen met Bibliotheek Hoeksche Waard een dichter uit
tot Hoeksche Waardse dichter. Deze schrijft 2 jaar lang iedere maand een gedicht
over onze gemeente. 5 dichters hebben inmiddels deze titel gedragen: Wim Bauer,
Stephan van der Sluijs, Ingrid van den Oord, Wim de Kievit en Rick Jan Hitzerd. Van elk
van hen zijn 8 gedichten terug te vinden in de gedichtenbundel. Alleen van Rick Jan

De gedichtenbundel is voor €9,90 te
koop bij Museum Hoeksche Waard. Een
deel van de opbrengst gaat naar
Stichting Bram Roza Festival.

Nachtbussen naar Rotterdam rijden pas weer als nachthoreca opengaat
Vanwege corona is de nachthoreca sinds maart 2020 gesloten en rijden ook de
nachtbussen al een tijd niet meer. De nachtbus 867 en 860 gaan weer rijden zodra de
nachthoreca opengaat.
De nachtbus is een reguliere buslijn die uitsluitend op bepaalde uren in de avond en in
de nacht rijdt en soms ook in het weekend. In veel regio’s is het nachtvervoer gericht
op horeca- en uitgaanspubliek. Sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020
moet alle nachthoreca tussen middernacht en 6.00 uur verplicht dicht.

Omdat de nachtbussen door de coronamaatregelen nagenoeg leeg blijven, besloot
gemeente Hoeksche Waard lijn 867, tussen Station Rotterdam Centraal en de
Hoeksche Waard, en lijn 860 van Rotterdam Centraal Station naar Oud-Beijerland,
voorlopig te schrappen. Zodra de nachthoreca weer opengaat, gaat gemeente
Hoeksche Waard in overleg met Connexxion over wat de mogelijkheden zijn om de
dienstregeling van beide nachtbussen weer op te starten. Het opstarten van de
dienstregeling duurt dan enkele weken.

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

Gratis telefonisch advies verduurzamen
woning voor woningeigenaren
Alle woningen in Nederland gaan de komende decennia van het aardgas af. Maar
hoe pakt u dat aan voor uw koopwoning? Deze en vele andere vragen rondom
duurzaamheid kunt u als inwoner van gemeente Hoeksche Waard stellen in een
gratis adviesgesprek met een adviseur van het Regionaal Energieloket.
Met de actie van gemeente Hoeksche Waard en het Regionaal Energieloket krijgt u
als woningeigenaar een onafhankelijk telefonisch energieadvies ter waarde van
€ 125,-. Wees er snel bij, want er zijn nog maar een aantal gratis adviesgesprekken
beschikbaar (op=op).
De adviseur denkt met u mee over uw huidige woonsituatie en de mogelijkheden
om te verduurzamen. Ook vertelt de adviseur met welke maatregelen u het beste
kunt starten, welke subsidies u hiervoor kunt krijgen, en kan de adviseur u op weg
helpen met het aanvragen van een offerte.
Kijk voor meer informatie op www.regionaalenergieloket.nl/acties: vul uw postcode
in en klik op ‘Gratis telefonisch adviesgesprek’. Er zijn nog maar een beperkt aantal
gratis adviesgesprekken beschikbaar (op=op). Het is handig om voorafgaand aan
het adviesgesprek een overzicht bij de hand te hebben van uw gas- en
elektraverbruik.

• 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.

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

Ik wil niet stoken, maar …
Soms steek ik toch graag even de houtkachel aan. Wanneer kan ik dat doen?
En hoe kan dat met minder rook en geur voor mijzelf en de buren?
Hieronder 8 belangrijke tips!
1.	Gebruik alleen droog hout
Vochtig hout brandt slecht en geeft extra veel rook en fijnstof.
2. Houd het bij schoon, onbewerkt hout
	Het is verleidelijk: even het oude hout in de kachel, maar bij verbranding van
geverfd of geïmpregneerd hout komen zware metalen vrij.
3. Leg het meest brandbare materiaal bovenop (op z’n Zwitsers)
	Leg de kleine houtjes juist bóven op het vuur en steek het vuur van bovenaf aan.
4. Sla soms een dagje over
Laat de openhaard of houtkachel uit bij windstil of mistig weer.
5. Laat de schoorsteen vegen
	Doe dat minstens één keer per jaar goed. U heeft dan minder kans op een
schoorsteenbrand.

6. Zet de luchttoevoer helemaal open
	Het hout kan dan beter verbranden
waardoor u minder schadelijke stoffen
hebt (zoals kankerverwekkende
koolwaterstoffen (PAK’s ) en
koolmonoxide).
7. Zorg voor ventilatie
	Het vuur kan dan lucht aantrekken en
de rook kan via de schoorsteen
afgevoerd worden.
8. Herken goed vuur
	Oranje vlammen en donkere rook
geven aan dat de verbranding niet
goed is: zorg dan voor meer
luchtaanvoer.
Meer tips? Bijvoorbeeld over hoe je energie kan besparen? Of hoe onze luchtexpert
ernaar kijkt? Kijk op OZHZ.nl/schonelucht.

Vanavond isolatieactie: meld u nog snel aan en neem deel!
Tijdens de online informatiebijeenkomst, woensdagavond 1 december van 19.30 tot
21.00 uur, hoort u meer over de isolatieactie voor woningeigenaren van gemeente
Hoeksche Waard in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Ook krijgt u meer
informatie over subsidies en leningen, die u kunt aanvragen en kunt u uw vragen
stellen.
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 beginnen met een isolatieactie waarmee u uw vloer, bodem
en gevel kunt isoleren.

Er volgen nog acties voor onder meer een hybride warmtepomp en glas voor
woningeigenaren. Ook komen er acties gericht op huurders en verenigingen van
eigenaren (VvE’s) waarbij u informatie krijgt om uw woning of gebouw te
verduurzamen.
Interesse in de online informatiebijeenkomst? Meld u zich dan aan via
www.regionaalenergieloket.nl/acties. Ook kunt u zich er tot en met uiterlijk
Zondag 16 januari vrijblijvend inschrijven voor de isolatieactie. En u vindt hier
alle informatie over aankomende acties.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Zuid-Beijerland
DigiTaalhuis HW nu ook in Zuid-Beijerland
Het DigiTaalhuis HW geeft vanaf eind november ook (gratis) taalles in de bibliotheek
van Zuid-Beijerland. Het DigiTaalhuis HW heeft hiervoor een
samenwerkingsovereenkomst getekend met de bibliotheek in Zuid-Beijerland. De
overeenkomst werd getekend door de voorzitter van de bibliotheek Zuid-Beijerland
Ineke Schop en directeur DeBHW Marieke Montenarie, ook namens mede directeur
Nell Schuijff (zie foto).
In de Hoeksche Waard wonen naar schatting 8000 mensen die de Nederlandse taal
niet goed kunnen lezen, schrijven of spreken. Dit zijn mensen met een Nederlandse
achtergrond, die nooit goed hebben leren lezen en schrijven waardoor ze vaak de
hulp van anderen nodig hebben om zich in onze maatschappij te kunnen redden. Een
andere groep zijn de mensen die thuis een andere taal hebben geleerd, bijvoorbeeld
vluchtelingen of andere nieuwkomers. Zij hebben vaak problemen met het spreken en
begrijpen van het Nederlands.
Bij het DigiTaalhuis Hoeksche Waard kan iedereen gratis oefenen met spreken,
schrijven of lezen. Iedere week zijn er taallessen in kleine groepjes of individueel van
opgeleide taalvrijwilligers. Oefenen met Nederlands spreken kan ook online vanuit je
eigen huis op maandagavond in de Hoeksche Waardse Babbelbox. Het DigiTaalhuis
helpt ook bij het invullen van formulieren (Formulierenhulp), het omgaan met de
computer (Klik & Tik, Digitaal Inloopuur en Digisterker) en geeft informatie over
allerlei overheidsdiensten.

Op de website van de Bibliotheek Hoeksche Waard www.bibliotheekhoekschewaard.nl
staat alle informatie. Voor meer informatie of aanmelden: vraag het aan de
medewerkers in de bibliotheek of stuur een mail naar Taalhuis@debhw.nl.

Strijen
Bovenwegbos in Strijen gereedgemaakt voor de toekomst
Ook bossen hebben onderhoud nodig. Daarmee helpen we het bos gezond te houden
en kunnen we ervoor zorgen dat er meer verschillende soorten planten en dieren zich
er goed voelen. Zo werken we aan een sterke biodiversiteit in de Hoeksche Waard. In
het Bovenwegbos vinden de komende maanden in en aan de rand van het bos
daarom allerlei onderhoudswerkzaamheden plaats. Daarbij is het bos tijdens een deel
van de werkzaamheden niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk. Uiteraard wordt er
gewerkt volgens de geldende wet & regelgeving flora en fauna.
Grotere biodiversiteit
Om struiken met schermbloemen en bessen een kans te geven, is meer lichtinval aan
de rand van het bos gewenst. Bloemen, wilde bijen en vlinders die eropaf komen,
houden niet van schaduw. Hiervoor worden langs de bosrand aan de zijde van het
Oudeland enkele bomen gerooid. Binnen de cirkel van het wandelpad is een poel.
Deze poel is nu dichtgegroeid en staat ’s zomers droog. De poel wordt
schoongemaakt om betere omstandigheden te creëren voor amfibieën.
Verder toppen we de bomen tot stoven. Dit is een proces dat vergelijkbaar is met het
knotten van wilgen. De stoven zijn iets korter en reiken ongeveer tot kniehoogte.
Hierdoor ontstaat meer lichtinval en dat is gunstig voor insecten. Langs het
wandelpad richting het bos staan uitheemse Italiaanse populieren. De komende jaren
vervangen we de minder gezonde exemplaren voor soorten die passen in een
elzensingel.

Gevaarlijke situaties
Een aantal grote bomen is slecht geworteld in de bodem. Regelmatig vallen bomen
spontaan om. Begrijpelijkerwijs levert dit gevaarlijke situaties op voor wandelaars.
Daarom worden gevaarlijke bomen nu op voorhand gerooid. De aannemer die dit
werk gaat uitvoeren, voert ook het hout af. Gemeente Hoeksche Waard zorgt ervoor
dat geruimde bomen vervangen worden door nieuwe aanplant. (foto: Wilma Kapoen)

Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen

Alle stukken zijn voor inzage beschikbaar. Voor meer
informatie kunt u, tenzij anders vermeld, contact opnemen
met gemeente Hoeksche Waard via telefoonnummer 14
0186. Meer informatie vindt u op www.gemeentehw.nl en
op www.overheid.nl/ berichten-over-uw-buurt. Via deze
laatstgenoemde website kunt u zich ook abonneren op de
digitale verzending van de bekendmakingen en besluiten
uit een zelf aangegeven gebied. U kunt via de website ook
de ‘Over uw buurt’ app downloaden.
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

Puttershoek
22-11-2021

Strijen
21-11-2021

24-11-2021

Brandveilig gebruik - Sluisendijk 8 in
Heinenoord. (Z/21/124269)

23-11-2021
24-11-2021

23-11-2021

Het realiseren van een bed & breakfast Dansersweg 20 in Klaaswaal. (Z/21/123852)

21-11-2021

Het plaatsen van een woonunit - Polderdijk
Sectie G nr. 873 in Maasdam. (Z/21/123510)

Mijnsheerenland
23-11-2021

Het plaatsen van een dakkapel - Ridderlaan 5 in
Mijnsheerenland. (Z/21/123761)

23-11-2021

Het wijzigen van de bestemming - Westdijk 8 in
Mijnsheerenland. (Z/21/123845)

23-11-2021

Melding gekozen opties het ambacht en de
boomgaard - Elisabeth van Loonstraat 15 in
Mijnsheerenland. (Z/21/123825)

Het verbouwen en uitbreiden van een
woonhuis - Numansgors 104 in Numansdorp.
(Z/21/107692)

26-11-2021

Het bouwen van een woning - Kapitein 6 in
Numansdorp. (Z/21/116717)

Oud-Beijerland
23-11-2021

Het plaatsen van een tuinhuisje Lijsterbesstraat 10 in Oud-Beijerland.
(Z/21/115840)

Het graven van een nieuwe watergang Sectie W nr. 478 in Strijen. (Z/21/124011)
24-11-2021
Het vervangen van de voordeur inclusief kozijn Stougjesdijk 73 in Westmaas. (Z/21/123795)

Het vervangen van de huidige winkelpui Oostdijk 23 in Oud-Beijerland. (Z/21/120197)

25-11-2021

Het aanbouwen aan de achtergevel - Beneden
Nieuwstraat 23 in Westmaas. (Z/21/123932)

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

26-11-2021

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

Zakelijke inhoud

NieuwBeijerland
23-11-2021

Maasdam

23-11-2021

Verleende APV vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Klaaswaal

Het verwijderen en vervangen van een
draagmuur - Oude Havenweg 6 in Strijen.
(Z/21/123506)

Westmaas

Heinenoord
26-11-2021

Numansdorp
Het plegen van groot onderhoud
asfaltwerkzaamheden - Rustenburgstraat 21
in Puttershoek. (Z/21/123614)

24-11-2021

Vergunning voor de verkoop van kerstbomen
voor een goed doel ter hoogte van het eigen
terrein van Stichting Halte Zomervilla. Op
vrijdag 3 en woensdag 8 december tussen
16.00 uur en 18.00 uur en op zaterdag 4 en
zaterdag 11 december tussen 10.00 uur en
17.00 uur aan de Middelstraat 13 in
Nieuw-Beijerland.
Standplaatsvergunning ingangsdatum
woensdag 15 december tot zaterdag 1 januari
voor de verkoop van visproducten op woensdag
van 08.00 uur tot 13.00 uur aan de Kerkstraat
26 in Nieuw-Beijerland.

Strijen
26-11-2021

Het kappen van 11 bomen (en 20 bomen op
hakhout zetten) - Bovenwegbos in Strijen.
(Z/21/121767)

26-11-2021

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

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland
23-11-2021

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet
voor het schenken van alcohol op vrijdag
26 november, zaterdag 18 december en
donderdag 23 december bij Gentlemen
Mode B.V. aan de Oost-Voorstraat 4-6 in
Oud-Beijerland.

Nieuw-Beijerland
19-11-2021

Het vergroten van de woning - Zuidzijdsedijk 23
in Nieuw-Beijerland. (Z/21/123475)

Numansdorp
22-11-2021

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Heinenoord
Het wijzigen van het gebruik naar wonen
- Schuringsedijk 27s in Numansdorp.
(Z/21/123613)

24-11-2021

Het plaasten van een hardhouten beschoeiing Kornet 6 in Numansdorp. (Z/21/123922)

24-11-2021

Het plaatsen van een hardhouten beschoeiing Kornet 1 in Numansdorp. (Z/21/123893)

23-11-2021

Het wijzigen van de bestemming - Pascalstraat
12 in Oud-Beijerland. (Z/21/123638)

Het uitbreiden van de woning - Oosteinde 7
in Heinenoord. (Z/21/119368)

Beslistermijn verlengen
Datum
verlenging

23-11-2021

25-11-2021

Het vergroten van de woning - Westdijk 75
in Mijnsheerenland. (Z/21/114880)

Nieuw-Beijerland
Het bouwen van 19 woningen - Perengaard
18 tot en met 34 (even) en 77 tot en met 95
(oneven) in Nieuw-Beijerland. (Z/21/118110)

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

Mijnsheerenland

25-11-2021

Oud-Beijerland
22-11-2021

Verleende omgevingsvergunningen

Het aanleggen van erfverhardingen Boendersweg 38 in ‘s-Gravendeel. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 07-01-2022.
(Z/21/116311)

Westmaas
23-11-2021

Het bouwen van een aanbouw - Cabbeweide
34 in Westmaas. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
09-01-2022. (Z/21/113655)

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

s’-Gravendeel
6-12 tot en met
11-12-2021

Team 177 We Move t.b.v. Roparun.

Maasdam
6-12 tot en met
11-12-2021

Team 177 We Move t.b.v. Roparun.

Oud-Beijerland
6-12 tot en met
11-12-2021

Roparun Runningteam 222.

Schenkeldijk
6-12 tot en met
11-12-2021

Team 177 We Move t.b.v. Roparun.

Besluiten
Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals hierna
genoemd, binnen 6 weken na bekendmaking aan de
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan (burgemeester of het college van
gemeente Hoeksche Waard) dat het besluit heeft
genomen. Het bezwaarschrift bevat de naam, het adres
en het telefoonnummer van de indiener, de datum, tegen
welk besluit bezwaar wordt gemaakt, de redenen
daarvoor en de handtekening van de indiener. Meer
informatie over de behandeling van een bezwaarschrift
is te vinden op www.gemeentehw.nl. Bij spoed (als een
belanghebbende van mening is dat hij een beslissing op
het bezwaarschrift niet kan afwachten) kan een
belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam. Belangrijk is dat de belanghebbende dit
alleen kan doen als hij ook bezwaar heeft ingediend.
Een voorlopige voorziening kan ook digitaal aangevraagd
worden bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel
25-11-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Achterdijk 9 in
‘s-Gravendeel. (Z/21/124127)

Heinenoord
25-11-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Irenestraat 17 in
Heinenoord. (Z/21/124078)

Oud-Beijerland
25-11-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Ranonkelstraat
79 in Oud-Beijerland. (Z/21/124135)

Piershil
26-11-2021

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Margrietstraat 20
in Piershil. (Z/21/124306)

Strijen
21-11-2021

Het verwijderen en vervangen van een
bestaande draagmuur - Oude Havenweg 6 in
Strijen. (Z/21/123505)

Mijnsheerenland
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Polderweg 10 Mijnsheerenland’
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op
dinsdag 16 november het bestemmingsplan ‘Polderweg
10 Mijnsheerenland’ ongewijzigd vast.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan ziet toe op de sloop van kassen, de
realisatie van 2 woningen en de wijziging van een
agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning aan de
Polderweg 10 in Mijnsheerenland.
Vastgestelde hogere waarde geluid (Wet
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op
de gevels van de 2 nieuw te bouwen woningen niet
voldoet aan de grenswaarde uit de Wet geluidhinder. De
overschrijding wordt veroorzaakt door het verkeer op de
Blaaksedijk en Polderweg. Het college besloot op dinsdag
28 september om hiervoor een hogere waarde geluid (53
dB) vast te stellen.
Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp
besluit hogere waarde geluid lagen ter inzage.
Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit
hogere waarde geluid lagen van donderdag 15 juli tot en
met woensdag 25 augustus ter inzage. Tijdens deze
periode kond een ieder zienswijzen indienen. Wij
ontvingen geen zienswijzen.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan
‘Polderweg 10 Mijnsheerenland’, het besluit hogere
waarde geluid (Wet geluidhinder) en alle bijlagen liggen
met ingang van donderdag 2 december tot en met

woensdag 12 januari ter inzage. U kunt de stukken
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
de IMRO-code: NL.IMRO.1963.BPPWEG10MHL21-VG01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien?
Maak dan een afspraak met Roxanne Muller,
bereikbaar via telefoonnummer 088 - 647 11 19.

dagtekening);
• Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep
is gericht;
• Een kopie van het besluit;
• De reden waarom u in beroep gaat;
• Een ondertekening met naam en handtekening.

Beroep indienen
Tegen de besluiten van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen en het collegebesluit tot het
vaststellen van hogere waarde geluid (Wet geluidhinder)
staat rechtstreeks beroep open bij de Raad van State.
Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag
2 december tot en met woensdag 12 januari beroep
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende deze
termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij:

Het beroepschrift kan worden gestuurd aan: Raad van
State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

1. Tijdig een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan en/of het ontwerp besluit hogere
waarde geluid indiende;
2. Kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet instaat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan en/of het ontwerp besluit hogere
waarde geluid in te dienen;
3. Bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn
aangebracht bij het vaststellen van het
bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere
waarde geluid.
In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende
gegevens vermelden:
• De naam en adres van de indiener;
• De datum waarop u de brief verzendt (de

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden
van het bestemmingsplan en het besluit hogere
waard geluid via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan en/of het besluit hogere waarde
geluid treden in werking een dag nadat de beroepstermijn
is verstreken. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan
en/of het besluit hogere waarde geluid in werking treedt,
kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Wanneer een belanghebbende gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
indient bij de voorzitter van de Afdeling Bestuurs
rechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van
het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde
geluid opgeschort totdat op het verzoek om voorlopige
voorziening is beslist.
Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan?
Neem dan contact op met Roxanne Muller via
telefoonnummer 088-647 1119 of via e-mail
roxanne.muller@gemeentehw.nl.

Oud-Beijerland
Uitslagen draagvlakmetingen bekend
Sinds afgelopen week zijn 2 uitslagen van de
draagvlakmetingen van de Bedrijven Investeringszones
(BIZ) bekend. De draagvlakmetingen voor de BIZ De
Hoogerwerf en BIZ De Bosschen zijn positief. Daarmee
verlengt de gemeente de BIZ tot en met 31 december
2025.
De Wet op de Bedrijven Investeringszone (BIZ) biedt
ondernemers de mogelijkheid om te investeren in hun
bedrijfsomgeving. Een BIZ is een afgebakend gebied
zoals een winkelcentrum of een bedrijventerrein. Eerder
stemde de gemeenteraad al in met de verordening
waarin uitvoeringsovereenkomsten waren opgenomen.
Hierna volgde per locatie een draagvlakmeting om te
toetsen of ondernemers in de BIZ daadwerkelijk bereid
zijn om de BIZ-bijdrage te betalen. De draagvlakmeting
onder de ondernemers voor bedrijventerrein De

Hoogerwerf en bedrijventerrein De Bosschen vonden
plaats in de periode Maandag 1 november tot en met
Maandag 22 november 9.00 uur. Voor beide BIZ gebieden
kwam uit de draagvlakmeting dat ondernemers bereid
zijn de BIZ-bijdrage te betalen om de plannen te
realiseren. Notaris van Dorst-Dijkers uit Maasdam
controleerde het verloop van de stemmingen en maakte
het proces-verbaal. Hierdoor is bepaald dat de BIZ De
Hoogerwerf en BIZ De Bosschen per 1 januari 2022
worden verlengd tot en met 31 december 2025.
Er is sprake van voldoende draagvlak omdat op
bedrijventerrein De Hoogerwerf:
• 64 van de 120 stemmen zijn uitgebracht. Dat betekent
dat 53% heeft gestemd. Hiermee is de minimale
opkomst van 50% behaald.
• Van de 64 stemmen waren 62 voor (97%) het

verlengen van de BIZ (voorwaarde is minimaal 67%
voorstemmers).
• De gezamenlijke WOZ-waarde van de voorstemmers is
groter dan de gezamenlijke WOZ-waarde van de
tegenstemmers.
Er is sprake van voldoende draagvlak omdat op
bedrijventerrein De Bosschen:
• 158 van de 290 stemmen zijn uitgebracht. Dat
betekent dat 54% heeft gestemd. Hiermee is de
minimale opkomst van 50% behaald.
• Van de158 stemmen waren 150 voor (95%) het
verlengen van de BIZ (voorwaarde is minimaal 67%
voorstemmers);
• De gezamenlijke WOZ-waarde van de voorstemmers
is groter dan de gezamenlijke WOZ-waarde van de
tegenstemmers.

Besluiten
Op dinsdag 23 november heeft het college van B&W van
gemeente Hoeksche Waard, de volgende besluiten
vastgesteld.
• Mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard
Schulddienstverlening voor ondernemers.
• Het verkeersbesluit d.d. donderdag 11 november tot
het aanwijzen van de parkeerplaats op het
parkeerterrein voor de woning aan de Gravinnelaan 40
in Oud-Beijerland als gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken, in te trekken.
Bovengenoemde besluiten zijn te raadplegen via de
website www.gemeentehw.nl.
Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Besluiten
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft besloten om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen voor
het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen,
waarbij aanvankelijk slechts één parkeerplaats wordt
geëffectueerd ter hoogte van de volgende locaties:
• Oud-Beijerland: Poortlaan 67, Winterkoning 16,
Bachlaan 46;
• Numansdorp: Margrietstraat 15;
• Mijnsheerenland: Wilhelminastraat 1;
• ’s-Gravendeel: Irisstraat 26;
• Heinenoord: Heyne van Altenastraat 28;
• Nieuw-Beijerland: Griendweg 20.
Dit door middel van het plaatsen van het bord E08 van
het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990) voorzien van het onderbord met de tekst
‘Uitsluitend voor elektrische voertuigen tijdens het
opladen’. Bij later gebleken behoefte kan de tweede
parkeerplaats worden gerealiseerd voor het uitsluitend
opladen van elektrische voertuigen.

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.

Besluit
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft besloten tot het aanleggen van een bushalteplaats
aan beide zijden van de weg middels plaatsing van
verkeersborden L03 aan de Koninginneweg ter hoogte
van de kruising Croonenburgh 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.

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
Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres.

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

Naam

Plaats

Datum
uitschrijving

T. Žemčugova

Oud-Beijerland

13-10-2021

T.Popielarczy

‘s-Gravendeel

03-11-2021

C. Murat

Maasdam

03-11-2021

B. van den Heuvel

Westmaas

21-10-2021

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u
binnen 6 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.
Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens uw
telefoonnummer en e-mailadres. Aan het behandelen van
uw bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
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.
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.

