Nieuws uit de gemeente
Week 7 | 16 februari 2022

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

IN DEZE RUBRIEK LEEST U ONDER
ANDERE MEER OVER
• Tellers gezocht voor
gemeenteraadsverkiezingen
• Buurtgezinnen maakt tiende
match tussen gezinnen
• Participatievise
Hoeksche Waard

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?

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!

HR adviseur
(36 uur)

Word jij
mijn nieuwe
collega?

Inkoper aanbestedingen
openbare ruimte
(36 uur)

Senior medewerker Groen

Junior Toezichthouder
Bouw & Ruimtelijke ordening –
startersfunctie

(36 uur)

Specialist Water & Riolering

(32-36 uur)

(36 uur)

Klantmanager Werk

Teammanager Werk & Werkbedrijf
HWwerkt!

(32-36 uur)

Klantmanager Werk voor
statushouders
(32-36 uur)

(36 uur)
•

Technical Information Security
Oﬃcer – TISO
(36 uur)

Projectondersteuner
Informatiemanagement

Toezichthouder Bouw & RO

(36 uur)

(36 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard

Lokaal plan Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Gemeente Hoeksche Waard zet de komende 2 jaar een miljoen
euro in voor het ondersteunen van scholen en leerlingen bij het
inhalen van corona gerelateerde vertragingen. In overleg met
het onderwijs, voorschoolse voorzieningen, bibliotheek, partners
uit zorg en jeugdhulp en jongerenwerk, is een lokale aanpak
uitgewerkt.
In het voorjaar van 2021 kondigde het kabinet het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO) aan. Dit NPO richt zich op het herstel
en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Op het
inhalen én compenseren van vertraging die is ontstaan tijdens
de schoolsluitingen. En op het ondersteunen van
jonge kinderen, leerlingen en studenten die
het moeilijk hebben.
Extra geld om
leervertragingen aan te
pakken
Scholen ontvangen extra
geld van het Rijk om
leervertragingen aan te pakken.
En gemeenten ontvangen extra geld om
scholen te ondersteunen bij deze aanpak.
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard heeft nu bepaald hoe zij dit budget in 2022 en 2023 wil inzetten. De verdeling
is gebaseerd op een analyse van de wensen en behoeften vanuit het onderwijs.
Op basis van de wensen en behoeften van het onderwijs gaat het college de
ontvangen Rijksmiddelen inzetten voor:
• Leesbevordering en digitale vaardigheden

•
•
•
•
•
•

Ondersteuning kwetsbare kinderen en jongeren
Versterken samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp
Ouderbetrokkenheid
Talentontwikkeling
Thuiszitters
Ondersteuning nieuwkomers

Buurtgezinnen maakt tiende match tussen gezinnen
Stichting Buurtgezinnen is bijna 1 jaar actief in de Hoeksche Waard. Buurtgezinnen
koppelt gezinnen met een hulpvraag aan gezinnen die steun willen bieden. Stel het
loopt even niet zo lekker in uw gezin. U maakt zich zorgen, u bent moe en heeft
behoefte aan een moment voor uzelf of u zou best weleens willen overleggen met
een andere ouder. Dan zoekt Buurtgezinnen een gezin in uw buurt, waarmee u de
zorg voor uw kind(eren) kunt delen. En dat het werkt is gebleken. Eind januari is de
tiende koppeling tussen gezinnen gemaakt.
“Het is fijn dat Marijn en Tamara mij willen helpen. Als alleenstaande ouder vind ik het
fijn om af en toe met iemand te praten en iets leuks te doen. Maar ook om soms een
momentje voor mezelf te hebben. En nu kan dat. Iedere 2 weken gaan we samen
boodschappen doen en 1 keer per maand gaat Skyler een dag bij hen spelen.”, aldus
Marloes.

“Ik wil graag anderen helpen, mijn steentje bijdragen aan de maatschappij.
Buurtgezinnen sprak me dan ook gelijk aan. Het fijne is dat je met elkaar kunt
afstemmen over wat je voor elkaar kunt betekenen en in welke mate. Dax en Skyler
zijn even oud, dus hij draait mee in ons gezin als hij er is.”, aldus Tamara.
Wat is Buurtgezinnen?
“Iedereen heeft wel eens een extra handje nodig en soms voor een wat langere tijd.
Het kan dan best lastig zijn om die hulp te vragen, maar wat is het dan goed om te
weten dat er gezinnen zijn die met plezier een ander helpen en hun leven hier ook
door verrijkt wordt.”, aldus coördinator Thirza Barth (Buurtgezinnen Hoeksche
Waard). Thirza: “Het matchen (koppelen) van vraag- en steungezinnen is iedere keer
maatwerk. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe steungezinnen. Dus wilt u
iemand helpen, kijk op onze website www.buurtgezinnen.nl voor een overzicht van
alle openstaande hulpvragen. Of volg ons op
www.facebook.com/Buurtgezinnen.in.HW. Heeft u een hulpvraag, meldt u dan aan
via www.buurtgezinnen.nl/aanmelden. Voor vragen of meer informatie kunt u
contact met mij opnemen via telefoonnummer 06 – 43 13 94 68 of via e-mail
thirza@buurtgezinnen.nl.”
Waarom Buurtgezinnen?
In de Hoeksche Waard willen we dat ieder kind de kans krijgt om gezond, fijn, kansrijk
en veilig op te groeien. Hiervoor is een sterke basis nodig; een stabiel gezin in
combinatie met het netwerk (familie, vrienden, buren etc.) rondom de ouders en het
kind. Sommige gezinnen hebben een beperkt eigen netwerk en doen daardoor een
beroep op het professionele zorgaanbod. Om ouders te ondersteunen hun netwerk
uit te breiden en de professionele zorg, waar mogelijk, te voorkomen is in maart 2021
Buurtgezinnen gestart. “Het doel was om in 1 jaar 10 gezinnen te matchen en dat is
nu al 10 maanden eerder gerealiseerd. En er volgen er binnenkort nog een aantal. Dat
laat maar weer zien dat we in de Hoeksche Waard naar elkaar omkijken en er zijn voor
elkaar. Daar ben ik trots op en blij mee.”, aldus wethouder Joanne Blaak-van de
Lagemaat (Jeugd en Inclusieve samenleving).

Participatievisie gemeente Hoeksche Waard
Op dinsdag 25 januari stelde de gemeenteraad de participatievisie gemeente
Hoeksche Waard vast. Participatie betekent deelnemen. Met behulp van participatie
heeft u de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de toekomst van de gemeente.
Bijvoorbeeld door mee te denken met projecten van de gemeente of door zelf
initiatieven uit te voeren. U kunt participeren in projecten van de gemeente of u kunt
als inwoner of ondernemer vragen of de overheid participeert in een project dat u
zelf wilt starten. Gemeente Hoeksche Waard was al volop actief met participatie maar
er was nog geen visie waarin we uitgangspunten beschrijven waaraan participatie bij
specifieke opgaven, thema’s en projecten moet voldoen.
Wat merkt u er als inwoner van?
Het feit dat de gemeente nu een participatievisie heeft, betekent dat we nog beter
(willen) worden in participatie. Het is belangrijk om alle belangen in beeld te brengen,
zodat we goed kunnen afwegen en betere plannen kunnen maken. Tegelijkertijd
willen we ook graag dat u met ideeën of initiatieven komt. Wij kunnen u daarbij
helpen.
Wat vindt u ervan?
We hebben ook aan bewoners gevraagd wat zij van participatie vinden en of zij mee
willen denken of praten over zaken waarover de gemeente een beslissing moet
nemen. Uit de enquête die wij in de zomer van 2021 uitzetten onder inwoners van de
gemeente blijkt dat vrijwel iedereen het belangrijk vindt om mee te denken of mee
te praten. Ook willen mensen dat de gemeente ruimte biedt voor inwoners om zelf
met ideeën of initiatieven te komen. De meeste inwoners willen dan wel dat de
gemeente hen helpt met het in contact komen met de juiste partijen. Mensen willen
ook graag weten wat hun rol is bij participatietrajecten. Mogen ze alleen meedenken

of ook meebeslissen? De meeste mensen willen graag met een online enquête hun
stem laten horen. Toch willen ook veel mensen meedoen in een werkgroep of
deelnemen aan een klankbordgroep. En terugkoppeling is heel belangrijk: inwoners
willen graag weten wat er met hun inbreng is gedaan. Ze denken het liefst mee over
ruimtelijke ontwikkelingen in hun eigen buurt maar cultuur, natuur en sociaal beleid
zijn ook vaak genoemd. De resultaten van de enquête staan op onze website.
Wat nu?
De gemeente gaat de visie nu verder uitwerken, ook omdat de nieuwe
Omgevingswet eraan komt. Deze wet vervangt straks veel wetten en regels over
wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. En er komt een
participatieverordening. Dat is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau.
Daarin staan voorschriften waaraan participatie wettelijk moet voldoen. De
gemeente gaat ook kijken of het uitdaagrecht onderdeel kan worden van onze visie
op participatie. Volgens het uitdaagrecht (Right to Challenge) kunnen inwoners
overheden uitdagen om (een deel van) een publieke taak over te nemen als zij denken
dat zij dit slimmer, beter, goedkoper of anders kunnen doen. Denk aan het beheer
van een groenstrook of speeltuin in het eigen dorp. Tot slot wil de gemeente
onderzoeken of een burgerraad in Hoeksche Waard tot de mogelijkheden behoort.
Een burgerberaad bestaat uit een groep ingelote burgers die meerdere keren bij
elkaar komt om over een vraagstuk te overleggen. Op basis van uitgebreide
informatie en intensief overleg doen zij aanbevelingen over beleid. Ze krijgen
hiervoor een budget. Zij kunnen experts uitnodigen om zich te laten informeren.
Voor de zomer willen we duidelijkheid hebben over het uitdaagrecht en de
burgerraad. De verordening moet dan ook klaar zijn.

Tellers gezocht!
De gemeenteraadsverkiezingen worden - net als vorig jaar met de Tweede
Kamerverkiezingen - over meerdere dagen verspreid, namelijk op maandag 14,
dinsdag 15 en woensdag 16 maart. We hebben voldoende stembureauleden om de
stembureaus op deze 3 dagen te bemensen. Maar extra tellers zijn nog van harte
welkom! Wij zijn nog op zoek naar tellers voor 16 maart.
Tellen in 1 van de 45 stemlokalen
In alle stemlokalen verspreid over de hele Hoeksche Waard worden op 16 maart
vanaf 21.00 uur de stemmen geteld die op die dag zijn uitgebracht in dat
stembureau. De ervaring leert dat deze telling ongeveer om 23.30 uur afgerond kan
zijn. Kijk op www.gemeentehw.nl/gemeenteraadsverkiezingen hoe u zich kunt
aanmelden.

U kunt nog meedoen met de glasactie voor woningeigenaren
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 nog meedoen met de gezamenlijke
inkoopactie en uw huidige glas vervangen voor 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.
Schrijf u uiterlijk op 25 februari in
Gemeente Hoeksche Waard organiseert deze actie samen met het Regionaal
Energieloket. Het Regionaal Energieloket biedt onafhankelijk advies aan inwoners van
de Hoeksche Waard. U schrijft zich uiterlijk op 25 februari in via
www.regionaalenergieloket.nl/acties. Hier kunt u ook de online
informatiebijeenkomst van 26 januari terugkijken met informatie over de actie en
subsidies.
Het voorwerk is gedaan
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.
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.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Heinenoord
Start werkzaamheden in Tienvoet
Wethouder Piet van Leenen luidde op woensdag 9 februari de start in van de
werkzaamheden op de nieuwbouwlocatie aan de Tienvoet in Heinenoord. KUIPERS
Infra gaat nieuwe watergangen graven. 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
begin april klaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Novaform via
info@novaform.nl. Informatie over de woningen die er komen vindt u op
www.wonenintgroen.nl.

Nieuw-Beijerland
Prijsvraag: Wie verzint een naam voor de nieuwe brug in Nieuw-Beijerland?
Nu de nieuwbouwwijk van Nieuw-Beijerland ‘Aan de Kreek’ bijna af is, is het tijd om de
voetgangers- en fietsersbrug te plaatsen over de Kreek, tussen de kruising Voordoel/
Doelweijk en de Griendweg. Voor de naam van de nieuwe brug hebben we de hulp
van de inwoners van Nieuw-Beijerland nodig. Wilt u straks over de brug lopen, die uw
naam draagt? Doe dan mee aan de prijsvraag!

De leukste, origineelste en passende naam wint
Op maandag 21 februari kiest de jury (een samenwerking tussen de gemeente,
dorpsvereniging en Roosdom Tijhuis) de leukste, origineelste en passende naam voor
de nieuwe brug. We maken de winnaar via onze gemeentelijke socialmediakanalen
bekend. Houd dus goed onze socials in de gaten!

Oproep aan alle inwoners van Nieuw-Beijerland
Bent u creatief, origineel en kent u uw dorp als de beste? Dan ontvangen we uw zelf
bedachte naam graag voor zondag 20 februari via brug@gemeentehw.nl. De naam
moet uiteraard wel passen bij het dorp en/of de omgeving.

Feestelijke opening en onthulling nieuwe naam brug
Als winnaar mag u op maandag 28 februari aanwezig zijn bij de feestelijke opening
van de brug en samen met wethouder Piet van Leenen het naambord onthullen. Ook
ontvangt de winnaar een leuke verrassing die bij de plaatselijke bakker opgehaald kan
worden.

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 laatst
genoemde 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.

09-02-2022

Het tijdelijk plaatsen van rijplaten in de berm Ventweg, parallel aan de N217 in Heinenoord.
(Z/22/133946)

Klaaswaal

10-02-2022

Puttershoek

09-02-2022

Het kappen van bomen - Oud-Cromstrijensedijk
WZ 43 Klaaswaal. (Z/22/133890)

11-02-2022

11-02-2022

Het bouwen van een woning - OudCromstrijensedijk WZ 77 in Klaaswaal.
(Z/22/134264)

Strijen

11-02-2022

Het verbouwen van het pand van bedrijf
naar woning - Botjesstraat 5 in Klaaswaal.
(Z/22/134154)

09-02-2022

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel
07-02-2022

Het veranderen van de voorgevel - Rozenerf 8
in ‘s-Gravendeel. (Z/22/133606)

08-02-2022

Het vervangen van het kozijn en het glaswerk Vlietstraat 29 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/133791)

11-02-2022

Het kappen van een boom - N12 ter hoogte van
de rotonde in ‘s-Gravendeel. (Z/22/134222)

Goudswaard
08-02-2022

07-02-2022
Mijnsheerenland
08-02-2022

08-02-2022

Besluit d.d.
Het realiseren van 2 bushaltes - ter hoogte van
de kruising N217 met de Vrouwehuisjesweg in
Mijnsheerenland. (Z/22/133781)

10-02-2022

Het plaatsen van een trap en een vlonder
- Zuidzijdsedijk 56 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/134080)

04-02-2022

Het bouwen van een overkapping/ schuur Reedijk 1 in Heinenoord. (Z/22/133403)

07-02-2022

Het bouwen van een nieuwbouw woning
- Stougjesdijk 221 in Oud-Beijerland.
(Z/22/133383)
Het wijzigen van de voorgevel door het
vervangen van een garagedeur voor een
raamkozijn - Prins Bernhardstraat 61 in
Oud-Beijerland. (Z/22/133530)

Het plaatsen van een dakkapel - van
Oldenbarneveltstraat 49 in Zuid-Beijerland.
(Z/22/133737)

Zakelijke inhoud

Numansdorp
10-02-2022

Het ombouwen van een schuur tot
uitbreiding van de bestaande woonruimte
- Middelsluissedijk WZ 55 in Numansdorp.
(Z/22/128571)

10-02-2022

Het verhogen van de kap op de tweede
verdieping - Prins Clausstraat 19 in
Numansdorp. (Z/21/124861)

Oud-Beijerland
Het bouwen van een woning - Nieuwendijk 13
in Goudswaard. (Z/22/133687)

Het verwijderen van een tussenmuur Hilsondusstraat 95 in Strijen. (Z/22/133967)

Verleende omgevingsvergunningen

Nieuw-Beijerland

Heinenoord
05-02-2022

Het bouwen van een woning - Polderdijk kavel
naast Polderdijk 15 in Maasdam. (Z/22/133541)

Het realiseren van een aanbouw - Noordster 14
in Puttershoek. (Z/22/134232)

Zuid-Beijerland

Maasdaam

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Het realiseren van een dakopbouw Mendelssohnstraat 22 in Oud-Beijerland.
(Z/22/134149)

Oud-Beijerland
09-02-2022

Het vervangen van 2 raamdelen in de
voorgevel - Oostkade 21 in Oud-Beijerland.
(Z/21/127405)

09-02-2022

Het wijzigen van de gevel - Boezemsingel 17 in
Oud-Beijerland. (Z/22/128552)

10-02-2022

10-02-2022

Het splitsen van een winkel naar 4 woningen
en 2 kleinere winkels - Molendijk 8 en 10 en
Gedempte Spui 8a, 8b, 10a en 10b in OudBeijerland. (Z/21/114360)
Het wijzigen van de bestemming naar wonen
- Zinkweg 139 en 140 in Oud-Beijerland.
(Z/22/130901)

07-02-2022

Het uitbreiden van een bedrijfsgebouw Laning 8 in Puttershoek. (Z/21/126932)

09-02-2022

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

Strijen
Het tijdelijk (2 jaar) plaatsen van een stacaravan
voor bewoning - Hoekseweg 14 in Strijen.
(Z/21/126867)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Maasdam
09-02-2022

Exploitatievergunning voor Hotel-Restaurant
De Hoogt aan de Raadhuisstraat 3 in Maasdam.

Westmaas
04-02-2022

Exploitatievergunning voor de Mariënhof aan
de Smidsweg 18 in Westmaas.

Puttershoek
10-02-2022

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Maasdam
09-02-2022

Alcoholwetvergunning voor Hotel-Restaurant
De Hoogt aan de Raadhuisstraat 3 in Maasdam.

Westmaas

Puttershoek

11-02-2022

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Evenementenvergunning voor het houden van
hardloopwedstrijd Beers Drieluik Cross door
Puttershoek op zondag 20 februari met start
en finish bij Sportlaan 11 in Maasdam.

04-02-2022

Alcoholwetvergunning voor de Mariënhof aan
de Smidsweg 18 in Westmaas.

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

Oud-Beijerland
08-02-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Burg.
Hammerbaan 11 in Oud-Beijerland.
(Z/22/133635)

11-02-2022

Het slopen van de woning - Stougjesdijk 221 in
Oud-Beijerland. (Z/22/134248)

Strijen
09-02-2022

Het slopen van een schuur - Kruisdijk 6 in
Strijen. (Z/22/133893)

10-02-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Bernhardstraat
12 in Strijen. (Z/22/134138)

10-02-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Kruisdijk 6 in
Strijen. (Z/22/134140)

’s-Gravendeel
Uitschrijvingen personen gemeente Hoeksche Waard
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend, dat na onderzoek is gebleken, dat
onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het
adres waar hij/zij in de basisregistratie personen staat
ingeschreven. Het college besloot deze personen,
conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie, 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.
			
Naam

Plaats

Datum
uitschrijving

P. Kulpa

‘s-Gravendeel

06-01-2022

			
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 B&W
van gemeente Hoeksche Waard, 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.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bevershoekstraat 2, ‘s-Gravendeel’
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op
dinsdag 25 januari 2022 het bestemmingsplan
‘Bevershoekstraat 2, ‘s-Gravendeel’ gewijzigd vast.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de grote
woning aan de Bevershoekstraat 2 in ‘s-Gravendeel.
Het bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk
om deze woning te verbouwen en hierin 14 (zorg)
appartementen voor senioren te realiseren.
Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van zaterdag 22 mei
2021 tot 3 juli 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kon
een ieder zienswijzen indienen. Wij ontvingen 2 ziens
wijzen en 2 overlegreacties. De zienswijzen en overleg
reacties gaven aanleiding om het bestemmingsplan aan
te passen.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan
‘Bevershoekstraat 2, ‘s-Gravendeel’ en alle bijlagen liggen
met ingang van donderdag 17 februari tot en met 30
maart 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMROcode: NL.IMRO.1963.Bevershoekstr2SGVD-VG01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien?
Maak dan een afspraak met Remko Advocaat via

telefoonnummer 088 – 647 37 76.
Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State.
Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 17
februari tot en met 30 maart 2022 beroep indienen.
Niet-belanghebbenden kunnen alleen beroep indienen
wanneer hij of zij:
1. tijdig een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan indiende;
2. kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan in te dienen;
3. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn
aangebracht bij het vaststellen van het
bestemmingsplan.
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
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.
Het beroepschrift kunt u sturen aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking
treden van het bestemmingsplan via een voorlopige
voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat de
beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen dat het
bestemmingsplan in werking treedt, kunt u een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer er
gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, schort de
werking van het bestemmingsplan op totdat op het
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Vragen?
Heeft u vragen over dit bestemmingsplan?
Neem dan contact op met Remko Advocaat via
telefoonnummer 088 – 647 37 76 of via e-mail
remko.advocaat@gemeentehw.nl.

Numansdorp
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Burg. de Zeeuwstraat ong. naast 118 en 120, Numansdorp’
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op
dinsdag 25 januari 2022 het bestemmingsplan ‘Burg. de
Zeeuwstraat ong. naast 118 en 120, Numansdorp’
gewijzigd vast.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op 2 percelen
grond aan de Burg. de Zeeuwstraat in Numansdorp. De
plangebieden liggen in het centrum van de bebouwde
kom, naast de percelen Burg. de Zeeuwstraat 118 en 120.
Initiatiefnemer heeft het plan opgevat om op beide
percelen 1 vrijstaande woning te realiseren.

servicepunt inzien? Maak dan een afspraak met Remko
Advocaat via telefoonnummer 088 – 647 37 76.

• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State.

Het beroepschrift kunt u sturen aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van zaterdag 17 april
tot 29 mei 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kon een
ieder zienswijzen indienen. Wij ontvingen 2 zienswijzen
en 1 overlegreactie. De zienswijzen en overlegreactie
gaven aanleiding om het bestemmingsplan aan te
passen.

Belanghebbenden kunnen met ingang van 17 februari
2022 tot en met 30 maart 2022 beroep indienen.
Niet-belanghebbenden kunnen alleen beroep indienen
wanneer hij of zij:
1. tijdig een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan indiende;
2. kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan in te dienen;
3. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn
aangebracht bij het vaststellen van het
bestemmingsplan.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘Burg. de
Zeeuwstraat ong. naast 118 en 120, Numansdorp’ en alle
bijlagen liggen met ingang van donderdag 17 februari tot
en met 30 maart 2022 ter inzage. U kunt de stukken
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
(onder de IMRO-code: NL.IMRO.1963.
BPBZeeuwstrNMD21-VG01). Wilt u de stukken op een

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
dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking
treden van het bestemmingsplan via een voorlopige
voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking een dag nadat
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen dat
het bestemmingsplan in werking treedt, kunt u een
voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Wanneer er gedurende de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, schort de werking van het bestemmingsplan op
totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is
beslist.
Vragen?
Heeft u vragen over dit bestemmingsplan? Neem dan
contact op met Remko Advocaat via telefoonnummer
088 – 647 37 76 of via e-mail
remko.advocaat@gemeentehw.nl.

Oud-Beijerland
* Rectificatie datum ter inzage *

Ontwerp omgevingsvergunning Ooststraat 76-82 Oud-Beijerland ter inzage
Inhoud en doel van het project
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor
het realiseren van een appartementengebouw met 35
woningen op het perceel aan de Ooststraat 76-82 in
Oud-Beijerland. Dit is de locatie van een voormalig
garagebedrijf.
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft het voornemen om de gevraagde
omgevingsvergunning te verlenen. Dit doet zij door af te
wijken van het bestemmingsplan met gebruikmaking van
het zogenaamde ‘Wabo-projectbesluit’ (artikel 2.1, lid 1
onder c Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht).
Voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend
moet de gemeenteraad besluiten een verklaring van
geen bedenkingen te geven. De gemeenteraad heeft op

25 januari 2022 besloten de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen af te geven.
Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van donderdag 10 februari tot
en met woensdag 23 maart 2022 ter inzage. U kunt de
stukken bekijken op de website:
www.ruimtelijkeplannen.nl (met idn NL.IMRO.1963.
OVOoststr7682OBL-ON01). Wilt u de stukken op een
servicepunt inzien? Maak dan een afspraak met Annette
van Bokkem van team Omgeving via telefoonnummer
088 – 647 17 38 of 14 0186.
Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk)

indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is
niet mogelijk. Uw zienswijze op het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning kunt u richten aan:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp
omgevingsvergunning Ooststraat 76-82 Oud-Beijerland’.
Vragen?
Heeft u vragen over deze omgevingsvergunning?
Neem dan contact op met Annette van Bokkem via
telefoonnummer 088 – 647 17 38 of via e-mail
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

Strijen
Kennisgeving beschikking verleende omgevingsvergunning actualisatie gecombineerd met wijziging
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op donderdag 10 februari 2022 een
omgevingsvergunning (milieu - Z-21-398531) hebben
verleend aan Biostee Melkvee B.V, aan de Land van
Esseweg in Strijen, voor:
• het opslaan van reinigingsmiddelen en
diergeneesmiddelen;
• het actualiseren van de vigerende vergunningen.
Ter inzage
De beschikking met bijbehorende stukken kunt u op
afspraak tijdens kantooruren inzien bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat
140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer 078 – 770
85 85 kunt u een afspraak maken.
Beroep
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 rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is
een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning)
nodig. Op de genoemde website staan de precieze
voorwaarden vermeld.
Voorlopige voorziening
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.
Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening
instellen bij genoemde rechtbank via de website
https://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.

Nieuws uit de gemeenteraad

Beeldvormende bijeenkomst
Dinsdag 22 februari

Een nieuw zwembadcomplex
in Numansdorp. Wat vindt de
gemeenteraad hiervan? Kijk
mee op 24 februari!
Het college is van plan een multisportcomplex te bouwen
aan de Meestooflaan in Numansdorp. Deze nieuwbouw
moet onder meer zwembad De Waterstee gaan
vervangen. Op dinsdag 8 februari heeft de raad
aangegeven (nog) niet tevreden te zijn met het voorstel
van het college. Er is volgens verschillende fracties in de
raad te veel onduidelijkheid bij omwonenden,
verenigingen en de sportraad over de plannen. De
wethouder zegde toe vóór donderdag 24 februari met
hen te gaan praten. Wat is uit deze gesprekken gekomen?
En vindt de raad dat voldoende?
Ook was er bij fracties bezorgdheid over het drukker
verkeer door het nieuwe multisportcomplex. Volgens het
college zouden door verkeersmaatregelen in
Numansdorp (centrale as) het verkeer met tenminste
30% moeten afnemen. Wat vindt de raad?
Kijk mee op donderdag 24 februari. De vergadering
begint om 19.30 uur.
Oordeelsvormende vergadering ‘Fysiek domein /
Bestuur en middelen’
Behalve over het multisportcomplex spreekt de raad in
deze bijeenkomst over de vraag van het college om een
deel van de kosten te betalen uit het gemeentefonds
voor het opsporen van explosieven bij Fort Buitensluis,
het aanpassen van het bestemmingsplan N217
Polderweg (waterleiding), de nota Reserves en
voorzieningen van de gemeente en over de aankoop van
grond Hitsertsekade.
Oordeelsvormende vergadering ‘Sociaal domein /
Duurzaamheid / Economie’
In deze bijeenkomst spreekt de raad over de nieuwe
verordening Jeugdhulp.
Beide vergaderingen vinden gelijktijdig plaats.
Kijkt u mee?
U kunt de vergaderingen van donderdag 24 februari live
online volgen via
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.
De uitzending beginnen om 19.30 uur.
De gehele agenda en de stukken voor deze
vergaderingen vindt u op
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/dashboard.
Klik op datum 24 februari 2022.

De raad luistert op
dinsdag 22 februari
Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad?
Bijvoorbeeld over de aankoop van grond Hitsertse kade?
Of over de nieuwe verordening Jeugdhulp? Dat kan tijdens
de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag 22 februari.
De bijeenkomsten zijn digitaal en starten om 19.30 uur.
Op dinsdag 22 februari zijn inwoners, instellingen of
bedrijven aan het woord en dus niet de raad. De raad
luistert en stelt vragen. Door in te spreken helpt u de
gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken
die spelen in de gemeente Hoeksche Waard.
Wilt u inspreken? Lees dan verder onder het kopje
‘Inspreken’. Wilt u de bijeenkomsten live online volgen?
Lees dan verder onder het kopje ‘Bijeenkomsten online
volgen’.
In de bijeenkomsten op 22 februari kunt u ook inspreken
op de vraag van het college om een deel van de kosten te
betalen voor het opsporen van explosieven bij Fort
Buitensluis, het aanpassen van het bestemmingsplan
N217 Polderweg (waterleiding) en de nota Reserves en
voorzieningen van de gemeente.
Ontwikkeling recreatiegebied Hitsertse Kade
Begin 2012 is de gebiedsvisie Hitsertse Kade ZuidBeijerland vastgesteld door de toenmalige gemeente
Korendijk. Daarna zijn betrokken partijen aan de slag
gegaan met een plan om deze visie uit te voeren. Het is
echter niet gelukt om een plan te maken waar alle
betrokkenen ‘ja’ tegen kunnen zeggen. Er was vooral veel
weerstand bij inwoners en provincie tegen het bouwen
van woningen in het gebied. Het college stelt de raad nu
voor om het recreatiegebied te kopen. Als de gemeente
eigenaar wordt, kan het terrein volgens het college
toegankelijk blijven voor onze inwoners en kan de
gemeente het terrein beter inrichten, rekening houdend
met de wensen van de inwoners.
Nieuwe regels voor Jeugdhulp in Hoeksche Waard
Om als gemeente de jeugdhulp goed te kunnen
organiseren, zijn regels nodig. Die regels staan in een
verordening. De nieuwe verordening geeft, volgens het
college, meer duidelijkheid aan onze inwoners op welke
jeugdhulp zij kunnen rekenen en wat er van hen zelf
wordt verwacht bij het opvoeden en laten opgroeien van
hun kinderen. Ook kan de nieuwe verordening helpen bij
het weer financieel gezond maken en houden van de
jeugdhulp. De kosten in de jeugdhulp stijgen de laatste
jaren namelijk fors.

Bijeenkomsten online volgen
U kunt de bijeenkomsten op dinsdag 22 februari live
online volgen via https://www.gemeentehw.nl/
rechtstreekse-uitzendingen-en-geluidsverslagen .
De uitzendingen beginnen om 19.30 uur.
De gehele agenda en de stukken voor de bijeenkomsten
vindt u op https://www.gemeentehw.nl/
agendas-en-vergaderstukken.
Klik op datum dinsdag 22 februari.
Inspreken
Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie van
de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl
of via telefoonnummer 088 - 647 18 74. U kunt ook
inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen
Op de volgende 3 manieren kunt u op 22 februari uw
stem laten horen:
	
U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen
wij uw mail dinsdag 22 februari tot 12.00 uur via
griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw
naam en het onderwerp waarop u inspreekt;
	
U kunt rechtstreeks inspreken tijdens de
vergadering vanuit huis. U heeft dan wel een
Ipad, laptop of computer nodig met camera en
geluid. Verder is het nodig om het programma
Microsoft Teams te downloaden en te
installeren. Kiest u voor deze optie? Wilt u dan
uiterlijk maandag 21 februari 12.00 uur contact
opnemen met de griffie via
griffie@gemeentehw.nl?;
	
Kunt u niet schriftelijk of digitaal inspreken?
Dan kunt u op dinsdag 22 februari om 19.30 uur
naar het gemeentehuis in Oud-Beijerland
komen. Hier wordt u geholpen met het
persoonlijk inspreken tijdens de
raadsbijeenkomst. Kiest u hiervoor? Wilt u dit
dan uiterlijk dinsdag 22 februari 12.00 uur aan
ons doorgeven via griffie@gemeentehw.nl of
via 088 - 647 18 74?

Raad in beeld
met Ruben Smit
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 vijfde video is burgerlid Ruben Smit aan het
woord. Hij geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag
waarom hij dit werk doet. Benieuwd naar zijn antwoord?
Bekijk dan de video.

Raad in beeld
met Ruben Smit

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

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

