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IN DEZE RUBRIEK LEEST U ONDER 
ANDERE MEER OVER

• Hoeksche Waard aan de slag met 
De VoorzieningenWijzer

• Vogelgriep in de Hoeksche Waard

• Online Cursus de Zorg de Baas

• Doe ook mee aan de 
Warmetruiendag

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? 

Kom werken bij gemeente Hoeksche Waard!

Word jij
mijn nieuwe

collega?

  Beheerder buitendienst Water & 
Riolering

 (36 uur)

HR adviseur 
 (36 uur)

 Inkoper aanbestedingen openbare 
ruimte

 (36 uur)

 Junior Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening – starters-
functie

 (32-36 uur)

Klantmanager Werk
 (32-36 uur)

Portfolio- & Projectmanager ICT
 (36 uur)

Senior medewerker Groen
 (36 uur)

Senior netwerkbeheerder 
 (36 uur)

Specialist Juridische Zaken
 (24 uur)

  Teammanager Werk & Werkbedrijf 
HWwerkt! 

 (36 uur)

  Technical Information 
Security Offi  cer - TISO

 (36 uur)

Toezichthouder Bouw & RO
 (36 uur)

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

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



Adviescommissie Beeldende Kunst zoekt mensen

De Adviescommissie Beeldende Kunst in de Hoeksche Waard zoekt 2 nieuwe leden. 
Ze zoeken onder andere naar 1 persoon die ervaring heeft in ruimtelijke ontwikkeling, 
in relatie tot beeldende kunst in de openbare ruimte. Advisering over plaatsing, 
onderhoud of herplaatsing van werk in de openbare ruimte is één van de taken van de 
commissie.

De tweede vacature willen ze graag invullen met iemand met kennis en ervaring in 
een ander vakgebied. Iemand die vanuit ervaring de ontwikkeling van kunst en cultuur 
herkent en een bijdrage levert aan de discussie en advisering aan het college van 
burgemeester en wethouders.  

Herkent u zich in de beschrijving dan kunt u een korte sollicitatiebrief met CV mailen 
naar penl@gemeentehw.nl. Graag voor 4 maart mailen t.a.v. Marianne van de Leur, 
secretaris Adviescommissie Beeldende Kunst, onder vermelding van sollicitatie 
Adviescommissie Beeldende Kunst. 

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met de voorzitter van de 
Adviescommissie Ingrid van den Oord (06 17326418). De sollicitatiegesprekken 
vinden plaats vanaf eind maart.

Hoeksche Waard aan de slag met De VoorzieningenWijzer

Klantmanagers van gemeente Hoeksche Waard gaan werken met De 
VoorzieningenWijzer. Inwoners kunnen samen met hun klantmanager of hulpverlener 
de vragen in de online applicatie invullen en checken of ze gebruikmaken van de voor 
hen relevante regelingen en toeslagen. Is dat nog niet het geval? Dan volgt een 
uitgebreid advies over welke regelingen, vergoedingen en toeslagen aangevraagd 
kunnen worden. 

Energiecontract
Ook kan er een check worden gedaan op het energiecontract en bekeken worden of 
men een passende zorgverzekering heeft. Naast de gemeente gaan ook medewerkers 
van Wijkteam HW en HW Wonen werken met De Voorzieningenwijzer. Door de 

samenwerking met HW Wonen worden ook de regelingen van de woningcorporatie 
meegenomen voor huurders van HW Wonen. De VoorzieningenWijzer is onderdeel 
van de brede aanpak van gemeente Hoeksche Waard om te zorgen dat inwoners 
gebruikmaken van regelingen en vergoedingen waar ze voor in aanmerking komen. 

Doe zelf de check op www.datgeldtvoormij.nl
Inwoners kunnen De VoorzieningenWijzer ook zelf invullen op 
www.datgeldtvoormij.nl . Daar kan je ook een gratis adviesgesprek aanvragen met 
een medewerker van de gemeente. Samen kan je dan direct actie ondernemen en de 
juiste regelingen en toeslagen aanvragen.   

Vogelgriep in de Hoeksche Waard

Sinds oktober 2021 is in Nederland opnieuw vogelgriep vastgesteld. Op verschillende 
plekken in het land worden dode watervogels gevonden en zijn er meerdere 
uitbraken op pluimveebedrijven. Ook bij ons komen er meldingen binnen van zieke of 
dode (wilde) vogels. Mogelijk zijn deze besmet met vogelgriep. Hieronder kunt u 
onder andere lezen wat vogelgriep precies is. Maar ook waar u dode vogels kunt 
melden. En of u zelf (of uw huisdier) besmet kunt raken.

Wat is er aan de hand?
Sinds oktober 2021 is in Nederland opnieuw vogelgriep vastgesteld. Daarom gelden 
er sindsdien landelijke maatregelen voor pluimveehouders en hobbyhouders, zoals 
een ophok- of afschermplicht. Op verschillende plekken in het land worden dode 
watervogels gevonden en zijn er meerdere uitbraken op pluimveebedrijven.

Wat is vogelgriep?
Vogelgriep (aviaire influenza) is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen 
die gevaarlijk kunnen zijn voor pluimvee en wilde watervogels. Denk bijvoorbeeld aan 
kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, duiven en zwanen. Vogelgriep komt over de hele 
wereld voor. Veel watervogels zijn drager van griepvirussen, maar worden er zelf niet 
ziek van. Contact tussen wilde watervogels en pluimvee wordt gezien als een oorzaak 
van uitbraken van vogelgriep onder pluimvee.

Wat te doen als u een zieke of dode vogel vindt?
Vindt u een zieke of dode vogel? Raak deze niet aan! Het is belangrijk om vondsten 
van één of meerdere dode wilde vogels op 1 locatie te melden. U kunt uw melding 
doen bij de gemeente. Wij werken samen met verschillende partijen en zorgen ervoor 
dat dode vogels worden opgeruimd. 

U kunt uw melding doorgeven via de app van Fixi of via de website. Lukt een online 
melding via Fixi niet? Mail dan naar meldingen@gemeentehw.nl. Tijdens kantooruren 
kunt u ook bellen naar telefoonnummer 088 - 647 36 47. 

Let op: meld dode dieren niet bij de Stichting Dierenambulance! U kunt Stichting 
Dierenambulance bellen voor dieren die ziek, zwak of gewond zijn.

Kunt u vogelgriep krijgen?
In zeldzame gevallen kunnen mensen besmet raken met bepaalde typen vogelgriep. 
Dit is gebeurd bij direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen, zoals 
bij verzorgers van de dieren of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen.

Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde klachten als bij een gewone 
wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of oogontsteking. Meestal verlopen 
deze infecties bij mensen mild. Als je ziek wordt, is dat binnen tien dagen na het 
laatste contact met zieke dieren.

Is vogelgriep gevaarlijk voor honden of katten?
Het is bekend dat honden en katten gevoelig zijn voor vogelgriep. Is een hond of kat 
in aanraking gekomen met een besmet dier (bijvoorbeeld door het eten ervan)? Dan 
kan het dier daarna sloom worden, benauwd worden, veel gaan hijgen, 
oogontstekingen ontwikkelen en zenuwkwalen krijgen, zoals trillen of wankel lopen. 
Houd daarom uit voorzorg bijvoorbeeld uw hond aan de lijn op plekken waar dode 
watervogels kunnen liggen. Zo voorkomt u dat uw hond in contact komt met 
besmette dode vogels.

Vervoersverbod pluimvee zuidelijk deel Hoeksche Waard
Eind januari is vogelgriep geconstateerd bij een pluimveebedrijf in Willemstad. In een 
straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt daarom een vervoersverbod voor 
pluimvee, ook in het zuidelijk deel van de Hoeksche Waard. In het gebied waar dit 
geldt staan borden langs de weg.

Meer informatie
Op de pagina ‘Vogelgriep in Nederland 2022’ van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit vindt u meer informatie over de vogelgriep.

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard 



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? Kijk op de website van 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid voor informatie over het behouden van 
schone lucht.

Doe ook mee! Verwarming laag, (extra) trui aan

Op vrijdag 11 februari is de 16e Warmetruiendag. Tijdens deze Nederlandse actie 
vragen we aandacht voor klimaatverandering en energiebesparing. Doet u ook mee?

Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een (extra) warme trui aan en 
bespaar 6% energie en CO2 per graad. Als heel Nederland op 1 dag, 1 graad lager 
stookt, besparen we 6,3 miljoen kilo CO2. Doen we dat een heel stookseizoen lang, 
dan besparen we maar liefst 1 megaton CO2! Maak daarom van elke dag een 
warmetruiendag.

Meer tips om energie te besparen? Download het gratis e-book met 50 
energiebespaartips van het Regionaal Energieloket. Kijk op: 
www.regionaalenergieloket.nl/iedereen-doet-wat

Online Cursus de Zorg de Baas 
Een online cursus speciaal voor mantelzorgers. U neemt dus deel vanuit uw 
huis via uw eigen computer.  
Zorgen voor de ander geeft vaak voldoening, maar vraagt veel tijd en ener-
gie. Ook al is de zorg vaak vanzelfsprekend, het kan intensief zijn. Om te  
leren het evenwicht te bewaren tussen zorgen voor een ander en tijd en 
ruimte voor uzelf gaan we aan de slag met onderwerpen zoals een gezonde 
balans, grenzen stellen en minder te piekeren.  U krijgt handvatten aange-
reikt om anders om te gaan met de moeilijkheden die het zorgen voor een 
ander met zich mee kunnen brengen. Maar we gaan natuurlijk ook in  
gesprek met elkaar om ervaringen te delen en van elkaar te leren!  Voor de 
start van de cursus maken we in een telefonische intake kennis met elkaar.  
 
DDaattaa::      Op 9 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart, 6 april,  

   13 april. De terugkombijeenkomst is op 11 mei.     

TTiijjddssttiipp::    19.30 tot 21.00 uur 

DDeeeellnnaammee  iiss  ggrraattiiss    

IInnffoorrmmaattiiee::  Bij Karin Loendersloot via karin.loendersloot@meeplus.nl   

   of Karin Verlinde via karin.verlinde@meeplus.nl 

AAaannmmeellddeenn    Via het ServiceBureau van MEE Plus ZuidHollandse Eilanden  
   op 0181 33 35 07 of per mail naar servicebureau@meeplus.nl 
  

wwwwww..mmeeeemmaanntteellzzoorrgg..nnll 

Digitaal dorpsspreekuur Heinenoord met Harry van Waveren

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 Harry van Waveren omgezet naar een 
digitaal spreekuur. Dit digitale spreekuur vindt plaats op 
donderdag februari van 17.00 tot 18.30 uur voor de 

inwoners van Heinenoord. 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 van 10 minuten te reserveren. U ontvangt 
dan zo spoedig mogelijk een vergaderlink (MS Teams) met het exacte tijdstip.

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp? 

Heinenoord 

Digitaal dorpsspreekuur Heinenoord met Harry van Waveren

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 Harry van Waveren omgezet naar een 
digitaal spreekuur. Dit digitale spreekuur vindt plaats op 
donderdag februari van 17.00 tot 18.30 uur voor de 



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. Zakelijke inhoud

Goudswaard

03-02-2022 Het aanleggen van een in- en uitrit - Havenkade 
12 in Goudswaard. (Z/22/133218)

Maasdam

01-02-2022 Het aanleggen van een uitrit - Oud 
Bonaventurasedijk 109 in Maasdam. 
(Z/22/132765)

Nieuw-Beijerland

04-02-2022 Het verbreden van het dakkapel (kavel 56) 
en het verbreden van de berging (kavel 60) 
- KreekKavel 55 en 60  in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/133340)

29-01-2022 Het bouwen van een tuinhuis  met kantoor 
- Marktveld 12b in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/132439)

Oud-Beijerland

01-02-2022 Het aanleggen van een in- en uitrit - Sportlaan 5 
in Oud-Beijerland. (Z/22/132774)

02-02-2022 Het plaatsen van een dakopbouw - Admiraal 
de Ruyterstraat 85 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/133043)

02-02-2022 Het aanleggen van een dakterras - 
Steenenstraat 9 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/133050)

29-01-2022 Het bouwen van een overkapping - Laurens 
Jzn Costerstraat 4a in Oud-Beijerland. 
(Z/22/132424)

30-01-2022 Het plaatsen van een dakopbouw - Wielsingel 
40 in Oud-Beijerland. (Z/22/132453)

Puttershoek

02-02-2022 Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden - 
Laning 1 in Puttershoek. (Z/22/132899)

Westmaas

01-02-2022 Het plaatsen van een tweede dakkapel - Van 
Koetsveldlaan 9 in Westmaas. (Z/22/132844)

03-02-2022 Het bouwen van een woning - Munnikendijk 
57a in Westmaas. (Z/22/133226)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

01-02-2022 Het plaatsen van een dakkapel op het 
achterdakvlak - Korenbloemerf 47 in 
‘s-Gravendeel. (Z/21/114023)

31-01-2022 Het vergroten van de woning - Lindehof 55 in 
‘s-Gravendeel. (Z/21/126702)

Goudswaard

02-02-2022 Het uitbreiden van een bedrijfsgebouw op een 
bedrijventerrein - De Stiel 6 in Goudswaard. 
(Z/21/127350)

Heinenoord

01-02-2022 Het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 
- Reedijk 7b nummer 1 t/m 10 in Heinenoord. 
(Z/21/115458)

03-02-2022 Het slopen van 2 loodsen - Laan van Westmolen 
90 in Mijnsheerenland. (Z/22/128973)

Numansdorp

04-02-2022 Het bouwen van een schuur - Middelsluissedijk 
OZ 11a in Numansdorp. (Z/21/126256)

Oud-Beijerland

01-02-2022 Het bouwen van een aanbouw aan de zijgevel 
- Anemoonstraat 1 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/128876)

03-02-2022 Het vervangen van de deur met 
aaneengesloten ramen voor een kozijn met 
2 ramen - Bachlaan 33 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/129478)

04-02-2022 Het kappen van 7 bomen in de 
Rembrandtstraat en 5 bomen in de 
Jan Lievenslaan 1 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/130910)

Puttershoek

03-02-2022 Het kappen van 2 bomen - Kadastrale sectie 
E, perceelnnummer 135 in Puttershoek. 
(Z/22/131023)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Zuid-Beijerland

02-02-2022 Vanwege wijziging bedrijfsnaam eerder 
verleende exploitatievergunning aangepast. 
Café Boemel van Beijer (voorheen Café 
Rimpels) aan de Schenkeldijk 2 in  
Zuid-Beijerland.

03-02-2022 Vergunning voor het houden van het 
evenement Nemesys Tunnelloop op 5 februari 
2022, waarbij de start en finish plaatsvindt bij 
atletiekvereniging Spirit aan de Langweg 14 in 
Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Numansdorp

31-01-2022 Het bouwen van een woning - Kolonel 1 in 
Numansdorp. De beslistermijn wordt met 6 
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
21-03-2022. (Z/21/125977)

Puttershoek

01-02-2022 Beoordeling MER- aanmeldnotitie m.b.t. 
wijziging inrichting Rustenburgstraat 2A 
Puttershoek. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 8 maart 2022. (Z-21-400534)

 
Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

04-02-2022 Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen 
van 2 kansspelautomaten voor 3 jaar bij Café 
den Boer Hoeve aan de Stougjesdijk 289 in 
Oud-Beijerland.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Zuid-Beijerland

02-02-2022 Vanwege wijziging bedrijfsnaam eerder 
verleende Alcoholwetvergunning aangepast. 
Café Boemel van Beijer (voorheen Café 
Rimpels) aan de Schenkeldijk 2 in  
Zuid-Beijerland.

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

02-02-2022 Het slopen van een loods - Boendersweg 6 in 
‘s-Gravendeel. (Z/22/132936)

Oud-Beijerland

02-02-2022 Het slopen van het gehele pand - Oostdijk 187 
in Oud-Beijerland. (Z/22/132947)

Strijen

31-01-2022 Sportcentrum Strijen sloopmelding - Sportlaan 
4 in Strijen. (Z/22/132639)

Zuid-Beijerland

01-02-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Gravin 
Sabinastraat 24 in Zuid-Beijerland. 
(Z/22/132715)

Besluit gehandicaptenparkeerplaats 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft het volgende besloten: 

• Een parkeervak aan te leggen, uitsluitend bestemd 
voor dienstvoertuigen van de politie, ter hoogte van de 
Bernhardstraat in Numansdorp, door het aanbrengen 
van RVV verkeersbord E08L zoals bedoeld in artikel 24 
van het RVV 1990. 

• Een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren op 
kenteken op het parkeervak tegenover Beetwortelweg 
37 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.

Numansdorp Oud-Beijerland  



Puttershoek 

Voorgenomen verkoop van gronden Schouteneinde 54-52 in Puttershoek 

Aanleiding
Vanwege het gelijkheidsbeginsel -dat strekt tot het 
bieden van gelijke kansen- moet de overheid bij het 
voornemen tot verkoop van een schaarse onroerende 
zaak volgens de Hoge Raad via een selectieprocedure 
ruimte bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te 
dingen.
Dit kan achterwege blijven als bij voorbaat vaststaat of 
redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van 
objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts 1 
serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. 
In dat geval moet het voornemen tot de één-op-één 
verkoop (gemotiveerd) bekend worden gemaakt.

In deze bekendmaking doet gemeente Hoeksche Waard 
een beroep op de uitzonderingsregel en legt uit waarom 
het voornemen bestaat de gemeentelijke gronden 
binnen het project Schouteneinde te verkopen.

Project Schouteneinde
Het projectgebied is gelegen aan het Schouteneinde 
54/52 in Puttershoek dat grotendeels in eigendom is van 
Schouteneinde Puttershoek B.V. Het project omvat de 
bouw van 15 woningen. Tussen en rond dit projectgebied 
heeft gemeente Hoeksche Waard de percelen, kadastraal 
bekend als gemeente Puttershoek, sectie C, nummers 

511, 1177 (gedeeltelijk) en 2798 (gedeeltelijk), in 
eigendom. 

Voornemen
Gemeente Hoeksche Waard heeft het voornemen om de 
percelen, kadastraal bekend als gemeente Puttershoek, 
sectie C, nummers 511, 1177 (gedeeltelijk) en 2798 
(gedeeltelijk), gelegen aan het Schouteneinde te verkopen 
aan Schouteneinde Puttershoek B.V. De gemeente is 
faciliterend in deze ontwikkeling. Dat wil zeggen dat zij 
niet actief de grondexploitatie gaat voeren, maar bereid is 
deze gronden in haar bezit, die nodig zijn voor de 
planontwikkeling, te verkopen aan de initiatiefnemer.

Motivering grondverkoop
Burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche 
Waard zijn van mening dat slechts 1 serieuze gegadigde 
in aanmerking komt voor de aankoop van de 
gemeentelijke projectgronden. De gemeente acht de 
voorgenomen één-op-één verkoop aan Schouteneinde 
Puttershoek B.V, zonder selectieprocedure, toelaatbaar 
om de volgende redenen:
• De koper/ ontwikkelaar heeft voor eigen rekening en 

risico een grondpositie binnen het plangebied;
• De koper/ontwikkelaar heeft voor eigen rekening en 

risico onderzoeken en plannen uitgewerkt om te 

komen tot een goede ruimtelijke ordening;
• De verkoop van de gronden maakt woningbouw 

mogelijk. De gronden van de gemeente zijn niet 
zelfstandig te ontwikkelen;

• Het plan waarvoor de verkoop noodzakelijk is, voorziet 
in een woningbehoefte;

• De verkoopprijs van de gronden is marktconform.

Reageren
Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen 
zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb 
worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet 
kunnen verenigen met de voorgenomen grondverkoop 
en merkt u zichzelf aan als belanghebbende (te weten: 
een gekwalificeerde gegadigde partij die beschikt over de 
bovengenoemde potenties om het in hoofdlijnen 
geschetste project zelfstandig in ontwikkeling, realisatie 
en exploitatie te nemen), dan dient u dat kenbaar te 
maken binnen een termijn van 14 dagen na publicatie van 
deze bekendmaking. Deze termijn merken wij aan als 
vervaltermijn.

Informatie
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met 
de heer L. Vos, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling, 
telefoonnummer 088 – 647 36 18.

Aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar

Namens het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard, besluit teammanager Handhaving Openbare 
Ruimte, de heer B.M. Leenaerts, gelet op artikel 1:2 lid 1 
van de CAR UWO, in mandaat:

• De heer, R.D. Josee, geboren op 25 september 1977 te 
Rotterdam, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar 
met opsporingsbevoegdheid vanaf 8 december 2021 
voor zolang de inhuurovereenkomst voor deze persoon 
voortduurt.

Genoemd persoon wordt ingehuurd via CITY 360 voor het 
toezicht en handhaving, binnen de gemeentelijke 
grenzen, op de naleving van de Wet op de kansspelen, de 
Wet basisregistratie personen, de 
Afvalstoffenverordening, de Algemene Plaatselijke 
Verordening en de winkeltijdenverordening.

Bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het nog niet eens met deze beslissing? Dan kunt u 
binnen 6 weken na het verzenden van deze brief een 
bezwaarschrift indienen. Dit doet u door een brief te 
sturen aan: het college van B&W, 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 
e-mailadres en telefoonnummer. 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.

Bekendmaking Wet milieubeheer

• Op dinsdag 25 januari werd een melding 
activiteitenbesluit milieubeheer ingediend, door  
LiVe Vastgoed B.V., voor het bouwen van een 
bedrijfsgebouw gelegen aan de Reedijk 8b in 
Heinenoord, kavel 1b (sectie G, perceelnr. 1854).  
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-22-403358. 

• Op dinsdag 1 februari werd een melding 
activiteitenbesluit milieubeheer ingediend, door 
Gebr. v/h Hoogvliet B.V., voor het tijdelijk lozen van 
grondwater ter plaatse van Smidsweg 3 in Westmaas. 

Het grondwater wordt geloosd op het vuilwaterriool 
ten behoeve van het verwijderen van een 
ondergrondse tank. Dit vindt plaats van vrijdag  
11 februari tot ent met donderdag 17 februari.  
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-22-403591.

• Op dinsdag 18 januari werd een melding 
activiteitenbesluit milieubeheer ingediend, door 
Nedato B.V., voor het veranderen van het bedrijf aan 
de Jan v.d. Heijdenstraat 48 in Oud-Beijerland. De 
verandering betreft de plaatsing van een 2de 

propaantank met een inhoud van 5000 liter.  
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-22-402934.

Meer informatie? 
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid via het telefoonnummer 078 - 770 85 85. 
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking 
uitsluitend een informatief karakter heeft.

Heinenoord Westmaas  Oud-Beijerland  



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

Contactgegevens en openingstijden

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat besluit de gemeenteraad 
op dinsdag 15 februari? 
Kijk mee!
Wat besluit de raad over voorstellen die over de 
Omgevingswet gaan? En stemt de raad in met de 
Duurzaam Veilig principes voor de inrichting van wegen in 
Hoeksche Waard? Dit en meer staat dinsdagavond 15 
februari op de agenda van de raad. Kijkt u live mee? De 
vergadering start om 19.30 uur. 

67 nieuwe woningen in Puttershoek? 
De eigenaar van een bouwbedrijf in Puttershoek wil 
graag maximaal 67 woningen bouwen op zijn grond. Het 
is een mix van verschillende typen huizen. Ook kan een 
bestaand pand op het terrein worden omgebouwd naar 
woningen. Het college stelt de raad voor om het 
ontwerpbestemmingsplan vast te stellen. Het college 
werkt mee met het plan, omdat de te bouwen woningen 
belangrijk zijn voor de woningbouwopgave en voor de 
kwaliteit en leefbaarheid van Puttershoek.  

Landgoed Bonaventura
In 2015 heeft de raad van de voormalige gemeente 
Binnenmaas het bestemmingsplan ‘Landgoed 
Bonaventura Maasdam’ vastgesteld. Het gebied ligt ten 
zuidoosten van de kern Maasdam langs de Trambaan en 
heeft bestemming natuur, water en wonen. Het is de 
bedoeling dat er 3 woningen worden gebouwd. Na de 
vaststelling bleek het wenselijk om de bouwvlakken 
anders te situeren binnen de woonbestemming en de 

Besluitvormende raadsvergaderingBesluitvormende raadsvergadering
Dinsdag 15 februari

bouwhoogtes aan te passen. De raad wordt gevraagd om 
in te stemmen met deze aanpassingen.

Kijkt u mee?
U kunt de vergadering op dinsdag 15 februari live online 
volgen via 
https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekse-
uitzendingen-en-geluidsverslagen. De uitzending begint 
om 19.30 uur.

De hele agenda en de stukken voor deze bijeenkomst 
vindt u op https://www.gemeentehw.nl/
Agendas-en-vergaderstukken. Klik op datum 15 februari 
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


