Nieuws uit de gemeente
Week 3 | 19 januari 2022

IN DEZE RUBRIEK LEEST U ONDER
ANDERE MEER OVER

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

• Leeftijd voor zwemles via Jeugdfonds Sport en Cultuur naar 5 jaar
• Energiezuinig en comfortabel
wonen? Doe mee aan de glasactie!
• In gesprek met een
zorgprofessional over corona?
• Digitaal dorpsspreekuur voor
Nieuw-Beijerland en Strijen

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?

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!

Adviseur Gezondheid en
Informele Zorg (aandachtsgebied
Maatschappelijke Ondersteuning)
(32-36 uur)

Beheerder buitendienst Gemalen &
Riolering
(36 uur)

HR adviseur
(36 uur)

Junior Toezichthouder
Bouw & Ruimtelijke Ordening –
startersfunctie
(32-36 uur)

Klantmanager Werk
(32-36 uur)

Portfolio- & Projectmanager ICT
(36 uur)

Senior netwerkbeheerder
(36 uur)

Specialist Juridische Zaken
(24 uur)

Technical Information
Security Oﬃcer - TISO
(36 uur)

Toezichthouder Bouw & RO
(36 uur)

Werkvoorbereider Groen & Grijs
(24 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
Leeftijd voor zwemles via Jeugdfonds Sport en Cultuur naar 5 jaar
Met ingang van zaterdag 1 januari kunnen kinderen vanaf 5 jaar gebruik maken van de
regeling van het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor zwemles. Door de leeftijd te
verlagen gaat de gemeente mee met de adviesleeftijd voor zwemles voor kinderen en
worden meer kinderen op jongere leeftijd zwemveilig. In onze waterrijke Hoeksche
Waard is zwemveiligheid van groot belang.
Welk bedrag kun je aanvragen?
Voor sport geldt maximaal een bedrag van €225,- per 12 maanden. Voor zwemles is er
een vergoeding van €450,- mogelijk voor kinderen van 5 jaar en ouder. De bijdrage
voor cultuuractiviteiten is maximaal €450,- per 12 maanden. Toneelspelen, muziekles,
schilderen in een atelier of dansles is allemaal mogelijk. Gaat het budget niet helemaal
op aan lesgeld? Dan mag het ingezet worden om bijvoorbeeld een muziekinstrument,
schilderspullen, voetbalschoenen of sportkleding te kopen.
Hoe werkt het?
Een aanvraag is heel gemakkelijk te doen via een intermediair van het Jeugdfonds.
Verschillende organisaties in de Hoeksche Waard hebben zo’n intermediair,
bijvoorbeeld een scholengemeenschap, sociaal wijkteam of kinderopvang. Heeft u
nog geen intermediair gevonden? Neem dan contact op met Hoeksche Waard Actief
via aanvragen@hoekschewaardactief.nl. Zij helpen u met het vinden van een
passende activiteit én het doen van een aanvraag.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
Sport, zwemles, kunst en cultuur zijn onmisbaar in de vorming van jonge mensen. Het
is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of mee kunnen doen aan kunsten cultuuractiviteiten. Niet alleen omdat het leuk is, ook omdat het van belang is voor
de persoonlijke ontwikkeling. Gemeente Hoeksche Waard zorgt ervoor dat ieder kind

mee kan doen! Daarom werkt gemeente Hoeksche Waard samen met het
Jeugdfonds. Door deze samenwerking krijgen kinderen uit gezinnen met weinig geld
(maximaal 130% van het minimum inkomen) de gelegenheid om deel te nemen aan
zwemles, sport- en cultuuractiviteiten. De gemeente wil hiermee sociale uitsluiting en
armoede tegengaan.
Heeft u vragen of wilt u hulp?
Mail dan naar aanvragen@hoekschewaardactief.nl of check de website
www.hoekschewaardactief.nl en klik door naar Jeugdfonds Sport & Cultuur
voor meer informatie.

Energiezuinig en comfortabel wonen? Doe mee aan de glasactie!
Bent u eigenaar van een koopwoning in de Hoeksche Waard? En heeft u nog enkel
glas of is uw dubbel glas verouderd? Dan kunt u meedoen met de gezamenlijke
inkoopactie voor HR++ glas. Gemeente Hoeksche Waard organiseert deze actie samen
met het Regionaal Energieloket. Het Regionaal Energieloket biedt onafhankelijk
advies aan inwoners van de Hoeksche Waard.
Met de glasactie vervangt u enkel of verouderd dubbel glas door HR++ glas. Met dit
isolatieglas houdt u de kou buiten en zo bespaart u op de energierekening. Ook
woont u comfortabeler en helpt u het klimaat.
Hoe werk de glasactie?
U schrijft zich uiterlijk op vrijdag 25 februari in via
www.regionaalenergieloket.nl/acties. Het Regionaal Energieloket heeft voor u het
voorwerk gedaan en een ervaren glaszetbedrijf gekozen uit de regio. Er is hierbij
onder andere gelet op een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het betreffende
glaszetbedrijf neemt contact met u op voor een afspraak en maakt een vrijblijvende
offerte. U beslist vervolgens of u van het aanbod gebruik wilt maken.

In gesprek met een zorgprofessional
over corona? Bel 0800 – 770 77 07
Corona, niemand vindt het leuk, blijf wel praten. Stel je vragen aan een
zorgprofessional.
GGD GHOR Nederland is een initiatief gestart waar iedereen die daar behoefte aan
heeft in gesprek kan met een zorgprofessional. Bijvoorbeeld als iemand voor zichzelf,
voor vrienden of familie, algemene vragen heeft over corona of de vaccinatie tegen
corona. Denk daarbij aan vaccinatie bijwerkingen, mogelijke gevolgen van het virus,
testen of thuisblijven. De zorgprofessionals kunnen helpen met het beantwoorden
van persoonlijke vragen en de bellers onafhankelijk te woord staan op basis van de
huidige inzichten. Het telefoonnummer 0800 - 770 77 07 is dagelijks beschikbaar van
08.00 tot 20.00 uur. Meer informatie vindt u op www.vragenovercorona.nl.

Meer weten? Kom naar de online informatieavond!
Tijdens de online informatiebijeenkomst op woensdag 26 januari van 19.30 tot
20.30 uur hoort u meer over de glasactie. Ook krijgt u informatie over mogelijke
subsidies en leningen die u kunt aanvragen. Gemeente Hoeksche Waard, het
Regionaal Energieloket en het glaszetbedrijf zijn aanwezig om uw vragen te
beantwoorden. Neem thuis gemakkelijk deel aan de avond via uw computer, tablet
of telefoon. U meldt zich aan via www.regionaalenergieloket.nl/acties.
Woont u in een monumentaal pand of beschermd dorpsgezicht en wilt u meedoen
met de glasactie? Neem dan contact op met de gemeente over de mogelijkheden
via info@gemeentehw.nl.
Er volgt in februari nog een actie gericht op verenigingen van eigenaren (VvE’s)
met informatie om de woning en het gebouw te verduurzamen.
Houd hiervoor de gemeentelijke kanalen in de gaten. Of kijk regelmatig
op www.regionaalenergieloket.nl/acties

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?

Heinenoord
Werkzaamheden in Tienvoet
Deze week richt KUIPERS Infra de bouwplaats in van de
nieuwbouwlocatie aan de Tienvoet in Heinenoord.
Volgende week (week 4) start de uitvoering van de
werkzaamheden met groot materieel om nieuwe
watergangen te ontgraven. Er vindt dan ook zwaar

transport plaats om grond aan te vullen. Het
vrachtvervoer gaat via de N217 en de Tienvoet en
probeert de dorpskern zo veel mogelijk te ontzien. Als
alles meezit, zijn deze werkzaamheden in week 13
klaar. De rest van het jaar blijft de grond op de locatie

liggen ten behoeve van de voorbelasting.
Ingenieursbureau BOOT informeert bewoners die
direct aan de nieuwbouwlocatie wonen hier verder
over. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Novaform via info@novaform.nl.

Nieuw-Beijerland
Digitaal dorpsspreekuur Nieuw-Beijerland met Huibert Steen
Omdat de wethouders het belangrijk vinden dat het
gemeentebestuur bereikbaar moet zijn voor inwoners, houden zij
spreekuren in de dorpen waarvoor zij dorpswethouder zijn.
Door de huidige maatregelen wordt het fysieke spreekuur van
wethouder Huibert Steen omgezet naar een digitaal
spreekuur. Dit digitale spreekuur zal plaatsvinden op

donderdag 20 januari van 19.00 tot 20.30 uur voor de inwoners van
Nieuw-Beijerland. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om met de wethouder van
gedachten te wisselen over onderwerpen die hen bezighouden.
Heeft u interesse en wilt u iets bespreken? Stuur dan een e-mail naar
bestuur@gemeentehw.nl om een tijdsblok te reserveren. U ontvangt dan zo
spoedig mogelijk een vergaderlink (MS Teams) met het exacte tijdstip.

Oud-Beijerland
Werkzaamheden in Laningpark Oud-Beijerland
Deze maand is aannemer KVDM uit Bleiswijk gestart met het vervangen van alle
beschoeiingen langs de slootkanten in het Laningpark. De werkzaamheden duren als
alles volgens plan verloopt ongeveer tot de start van het broedseizoen (half maart).
Na half september worden de werkzaamheden hervat. Tijdens de werkzaamheden is
het park gewoon open. De overlast voor wandelaars en fietsers is minimaal.

Afhankelijk van de plaats waar gewerkt wordt, kan het zijn dat dat gedeelte korte tijd
afgesloten is. De beschoeiing is gemaakt van gerecycled plastic (‘prolock’) dat wel
60 jaar meegaat. Daarmee is het een onderhoudsarme en duurzame oplossing, want
ook daarna kan het hergebruikt worden. De prolock beschoeiing wordt afgewerkt
met duurzaam hardhout.

Strijen
Digitaal dorpsspreekuur Strijen met Joanne Blaak-van de Lagemaat
Omdat de wethouders het belangrijk vinden dat het
gemeentebestuur bereikbaar moet zijn voor inwoners, houden zij
spreekuren in de dorpen waarvoor zij dorpswethouder zijn.
Door de huidige maatregelen wordt het fysieke spreekuur van
wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat omgezet naar een
digitaal spreekuur. Dit digitale spreekuur zal plaatsvinden op
donderdag 20 januari van 19.00 tot 20.30 uur voor de

inwoners van Strijen, Strijensas en Mookhoek. Inwoners zijn van harte uitgenodigd
om met de wethouder van gedachten te wisselen over onderwerpen die hen
bezighouden.
Heeft u interesse en wilt u iets bespreken? Stuur dan een e-mail naar
bestuur@gemeentehw.nl om een tijdsblok te reserveren. U ontvangt dan zo
spoedig mogelijk een vergaderlink (MS Teams) met het exacte tijdstip.

Baggeren van De Keen door waterschap
Eind januari start waterschap Hollandse Delta met het baggeren van De Keen in
Strijen en Strijensas. De werkzaamheden vinden plaats vanaf het water en worden
uitgevoerd door het bedrijf Beens Dredging. Sommige delen van De Keen zijn al in

2017 en 2018 gebaggerd. In dit eerste kwartaal van 2022 worden de resterende
delen gedaan. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden klaar zijn voordat het
broedseizoen begint (half maart).

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.
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.

Oud-Beijerland
09-01-2022

13-01-2022

14-01-2022

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

13-01-2022

Het verbouwen van de garage - Onder de
molen 41 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/129772)

Klaaswaal

Het plaatsen van 10 zonnepanelen Dorpsstraat 34 in Goudswaard. (Z/22/129914)

Nieuw-Beijerland

Het uitbreiden van het kinderdagverblijf
- Provincialeweg 4 in Mijnsheerenland.
(Z/22/129534)

Numansdorp

11-01-2022

Nieuw-Beijerland
07-01-2022

Het plaatsen van een dakkapel op de
achterdakvlak - van Oldenbarneveldstraat 3 in
Nieuw-Beijerland. (Z/22/129431)

10-01-2022

Het plaatsen van een dakkapel aan de vooren achterzijde - Sabinastraat 14 in
Nieuw-Beijerland. (Z/22/129607)

14-01-2022

Het isoleren van de woning - Wilhelminastraat 2
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/130440)

14-01-2022

Het plaatsen van een dakkapel aan de voor en
achterzijde van de woning - Sabinastraat 5 in
Nieuw-Beijerland. (Z/22/130396)

Numansdorp

11-01-2022

Zakelijke inhoud

14-01-2022

Het bouwen van een bedrijfsgebouw - Sikkel 3
in Heinenoord. (Z/21/119818)

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

Het verbouwen van een woning - Middeldoel 16
in Nieuw-Beijerland. (Z/21/127303)

12-01-2022

Aanvraag inrit - Voorstraat 30 in Numansdorp.
(Z/22/128561)

13-01-2022

Het aanpassen van een tegelveldje naar extra
parkeerplaatsen - nabij Handelstraat 48 in
Numansdorp. (Z/22/128772)

13-01-2022

Het bouwen van een woning - Torensteelaan
110 in Numansdorp. (Z/21/127547)

13-01-2022

Het bouwen van een woning met bijgebouw,
vlonders en beschoeiing - Paltrokmolen 28 in
Numansdorp. (Z/21/105330)

Oud-Beijerland
11-01-2022

Het plaatsen van een tuinhuis met overkapping
- Belcampohof 49 in Oud-Beijerland.
(Z/21/126701)

12-01-2022

08-01-2022

Het tijdelijk plaatsen van een stacaravan Kornet 7 ,Torensteepolder in Numansdorp.
(Z/22/129459)

Het aanleggen van een verdiepingsvloer
(reeds gerealiseerd) - Röntgenstraat 10 in
Oud-Beijerland. (Z/21/118589)

12-01-2022

11-01-2022

Het plaatsen van een damwand - Torensteelaan
116 in Numansdorp. (Z/22/129922)

Het vervangen van de portiersloge - Korteweg
2 in Oud-Beijerland. (Z/21/127114)

Strijen

11-01-2022

Het plaatsen van een damwand - Torensteelaan
120 in Numansdorp. (Z/22/129921)

11-01-2022

Het plaatsen van een damwand - Wintertaling
15 in Numansdorp. (Z/22/129924)

11-01-2022

Het plaatsen van een damwand - Wintertaling
19 in Numansdorp. (Z/22/129917)

12-01-2022

Het kappen van twee bomen - Zijlstraweg 2b in
Numansdorp.. (Z/22/130151)

12-01-2022

Het vervangen van de loopbrug - Fortlaan 10 in
Numansdorp. (Z/22/130111)

12-01-2022

14-01-2022

Het bouwen van een woning - Kavel D nr 2102
in Numansdorp. (Z/22/130349)

Numansdorp

11-01-2022

Het bouwen van een bedrijfspand – Simon
Stevinstraat, Kadastrale sectie S Perceelnr.
1198 in Strijen. (Z/21/125619)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen
Besluit d.d.

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning - van Oldenbarneveltstraat 53 in
Zuid-Beijerland. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
25-02-2022. (Z/21/123358)

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

Nieuw-Beijerland
13-01-2022

Zakelijke inhoud

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen- Beatrixstraat 18 in
Nieuw-Beijerland. (Z/22/130269)

Strijen

‘s-Gravendeel

12-01-2022

Sloopvergunning van 10 woningen - van
Koetsveldlaan 2 t/m 20, Smitsweg 11 t/m 29
en Beatrixlaan 13 t/m 19 in Westmaas. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 22-02-2022.
(Z/21/122998)

Zuid-Beijerland

Heinenoord

Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland
10-01-2022

Het maken van een uitrit plangebied - Sectie C
nr. 1182 in Piershil. (Z/22/130283)

Het aanleggen van een drain – Hoekseweg 1a in
Strijen. (Z/22/130338)

Zakelijke inhoud

Westmaas

Strijen

Goudswaard
11-01-2022

Datum
verlenging

10-01-2022

Piershil

‘s-Gravendeel
11-01-2022

Beslistermijn verlengen
Het vervangen van de deur met
aaneengesloten ramen voor een kozijn met
2 ramen - Bachlaan 33 in Oud-Beijerland.
(Z/22/129478)

Exploitatievergunning Ozzy’s Grillroom Hendrik Hamerstraat 95 ‘s-Gravendeel.

Vergunning voor het innemen van
een standplaats met een mobiel
onderzoekscentrum voor het
bevolkingsonderzoek borstkanker van maandag
21 februari tot en met zondag 31 juli - op het
terrein aan de Voltastraat 1 in Numansdorp.

10-01-2022

Het slopen van het voormalig café ‘t Tramhuys Achterstraat 2 in Strijen. (Z/22/129533)

14-01-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Johan Willem
Frisostraat 20 in Strijensas. (Z/22/130407)

Heinenoord
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Westdijk 50 in Heinenoord
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op vrijdag 17 december een melding
in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft
ontvangen. Het gaat over het veranderen van de
inrichting aan de Westdijk 50 in Heinenoord (Z-21401746).
Het betreft de volgende veranderingen
• De aanleg van een vloeistofdichte wasplaats voor het

reinigen van landbouwwerktuigen die wel en niet in
aanraking gekomen zijn met gewasbeschermings
middelen;
• De brandstoftank wordt naar deze locatie verplaatst;
• Er wordt een obas geplaatst voor water dat niet in
aanraking gekomen is met
gewasbeschermingsmiddelen;
• Er wordt een opslagtank en phytobac geplaatst voor
de verwerking van water dat verontreinigd is met

gewasbeschermingsmiddelen;
• Er wordt een tussensloot/wadi aangelegd voor het
opvangen van reinigings- en hemelwater van de
wasplaats.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit
Omgevingsbeheer, via telefoonnummer 078 - 770 85 85.

Klaaswaal
Ontwerp wijzigingsplan ‘Boomdijk 45a Klaaswaal’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerp wijzigingsplan
‘Boomdijk 45a Klaaswaal’ met bijbehorende stukken ter
inzage legt.
Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Het wijzigingsplan voorziet in het uitbreiding van het
agrarische bouwvlak. Door het bouwvlak uit te breiden
ontstaat ruimte voor het realiseren van een nieuw
bedrijfsgebouw.
Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Boomdijk 45a Klaaswaal’ en
alle bijlagen liggen met ingang van donderdag 20 januari
tot en met woensdag 2 maart ter inzage.
U kunt de stukken bekijken op de website

www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer:
NL.IMRO.1963.WPBoomd45aKLW20-ON01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak dan
een afspraak met Martina Koster via telefoonnummer
088 - 647 10 17.
Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk)
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet
mogelijk.

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan
‘Boomdijk 45a Klaaswaal’.
Anterieure overeenkomst
Voor dit plan sluiten wij 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.

Uw zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kunt u
richten aan:
College van B&W van gemeente Hoeksche Waard

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of
heeft u vragen? Neem dan contact op met Martina Koster
via telefoonnummer 088 - 647 10 17 of via e-mail
martina.koster@gemeentehw.nl.

‘De Speelhoeve’ aan de Provincialeweg 4 3271 LW
in Mijnsheerenland – met uniek registratienummer

307427006 per vrijdag 14 januari heeft uitgeschreven
uit het Landelijk Register Kinderopvang.

Mijnsheerenland
Bekendmaking
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij Buitenschoolse opvang

Numansdorp
Ter inzage legging Ontwerpbesluit Alcoholwetvergunning Het Numans-Dorps-Huis
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard maakt
bekend dat op 23 september 2021 een aanvraag voor een
Alcoholwetvergunning is ontvangen voor het schenken van
alcoholhoudende drank door Stichting Het NumansDorps-Huis op het adres Buttervliet 1 in Numansdorp.

procedure van toepassing (Afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht). Dit betekent dat een ontwerp van het te
nemen besluit met ingang van vrijdag 21 januari tot en
met vrijdag 4 maart ter inzage ligt op het gemeentehuis in
Oud-Beijerland tijdens de openingstijden.

Ter inzage
Het ontwerp van het te nemen besluit ligt ter inzage
vanaf vrijdag 21 januari tot en met vrijdag 4 maart. Op de
voorbereiding van een beslissing op een aanvraag om een
Alcoholwetvergunning voor een para-commerciële
instelling is de uniforme openbare voorbereidings

Wilt u de stukken digitaal inzien?
Stuur dan een mail naar
antoinet.dendekker@gemeentehw.nl.
Wilt u een zienswijze Indienen?
Belanghebbenden kunnen een zienswijze (bij voorkeur

schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het ontwerp
van de Alcoholwetvergunning ter inzage ligt. Dit doet u
door een brief te sturen aan:
College van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maakt u
hiervoor wel tijdig een afspraak met Antoinet den Dekker
via telefoonnummer 088 – 647 36 47. Een op tijd
ingediende zienswijze wordt betrokken bij het nemen van
het besluit op de aanvraag voor de
Alcoholwetvergunning.

Oud-Beijerland
Kennisgeving ambtshalve wijzigen omgevingsvergunning Randweg 15 Oud-Beijerland
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning
die is verleend aan TOTAL Nederland N.V. ambtshalve te
wijzigen.
Het betreft de inrichting aan Randweg 15
Oud-Beijerland (Z-20-377367)
Het betreft het voornemen om de volgende
omgevingsvergunningen ambtshalve te wijzigen:
• De omgevingsvergunning van 3 mei 1997 (kenmerk:
OB 96.2018 HGS) te actualiseren door aanpassing van de
voorschriften aan de toepasselijke Best beschikbare
technieken en verder de voorschriften ambtshalve te
wijzigen in het belang van de bescherming van het milieu;

• De voorschriften van de omgevingsvergunning van
12 juni 2006 (kenmerk: OB 06.2202 / JKO) onveranderd
in deze vergunning op te nemen;
• Gelet op de leesbaarheid wordt het gehele
voorschriftenpakket verbonden aan de
omgevingsvergunning d.d. 3 mei 1997 (kenmerk:
OB 96.2018 HGS) vervangen door de aan dit besluit
verbonden voorschriften;
• De lossing van LPG alleen toe te staan door
tankwagens die voorzien zijn van een BLEVE-coating
overeenkomstig de Nederlandse technische afspraak
8820 (NTA 8820).
De omgevingsvergunning ligt vanaf donderdag 20 januari
ter inzage.

Strijen
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken te realiseren op de volgende locaties:
• het parkeervak tegenover Boomgaard 51 in Strijen;
• het parkeervak tegenover Plevierstraat 11 in Strijen.

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.

Zienswijze en ontwerpbeschikking
Binnen 6 weken na de dag waarop de ontwerp
beschikking ter inzage is gelegd, kan door een ieder
daarover zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen
dienen te worden gezonden aan de directeur van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300
AN Dordrecht. Hierna wordt een definitief besluit
opgesteld waartegen belanghebbenden beroep kunnen
instellen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit
Omgevingsbeheer, via telefoonnummer 078 - 770 85 85.

Nieuws uit de gemeenteraad
Besluitvormende raadsvergadering

Wat besluit de gemeenteraad
op 25 januari? Kijk mee!

Dinsdag 25 januari

Stemt de gemeenteraad Hoeksche Waard in met het plan
hoe het geld te besteden door Stichting Windwaarde? En
wat besluit de raad over het afgeven van een vergunning
voor het bouwen van appartementen in Oud-Beijerland?
Dit en meer staat dinsdagavond 25 januari op de agenda
van de raad. Kijkt u live mee? De vergadering start om
19.30 uur.
De raad neemt ook een besluit over 3 bestemmingsplannen, een onderzoek van de Rekenkamer over de inhuur
van externen door de gemeente, de afvalstoffenverordening 2022, looncompensatie zorgpersoneel Wet maatschappelijke ondersteuning, een zienswijze op een
wijziging in de begroting van de Dienst Gezondheid &
Jeugd en over de participatie-visie.
Afval scheiden
Ons huishoudelijk afval wordt al lang niet meer gezien als
‘weg ermee’. In afval zitten namelijk grondstoffen die we
kunnen hergebruiken. Belangrijk is dan wel dat we ons afval
ook goed scheiden. Sinds vorig jaar zijn gemeenten
wettelijk verplicht om gft, papier, metaal, kunststof, glas en
elektronische apparaten gescheiden in te zamelen. Hoe een
gemeente met afvalscheiding om moet gaan is geregeld in
de Afvalstoffenverordening. In de verordening 2022 zijn
een aantal regels aangepast. Het college stelt te raad voor
om de Afvalstoffenverordening 2022 vast te stellen.
Stelt de raad de participatievisie vast?
De gemeente wil graag luisteren naar inwoners, hun
ideeën horen en eigen initiatief stimuleren om samen de

Hoeksche Waard steeds een beetje beter te maken. Hoe
dat het beste kan, daarover heeft het college een visie
geschreven. Een aantal raads- en burgerleden heeft
meegedacht bij het maken van de visie. Ook is er een
enquête gehouden onder inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties in de Hoeksche Waard. In
de visie wordt het burgerberaad en het uitdaagrecht
(‘Right to Challenge’) genoemd als mogelijke manieren
om als inwoner te participeren. Het college stelt de raad
voor om de participatievisie vast te stellen en een
burgerberaad en het uitdaagrecht verder te
onderzoeken.
Vergadering live online volgen
U kunt de vergadering op dinsdag 25 januari live online
volgen via https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekseuitzendingen-en-geluidsverslagen. De uitzending begint
om 19.30 uur.

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

De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst
vindt u op https://www.gemeentehw.nl/Agendas-envergaderstukken. Klik op datum 25 januari 2022.

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

