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Ontwikkelingen rondom het coronavirus

IN DEZE RUBRIEK LEEST U ONDER
ANDERE MEER OVER

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:

• Verkiezingsmagazine

•
•
•
•
•

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

• Verkiezingsdebat donderdag
10 maart
• Dorpsspreekuur Schenkeldijk

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)

Inkoper aanbestedingen openbare
ruimte

Word jij
mijn nieuwe
collega?

(36 uur)

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

Klantmanager Werk voor
statushouders
(32-36 uur)

Kwaliteitsmedewerker WMO
(24 uur)

Kwaliteitsmedewerker
Werk & Inkomen
(24-36 uur)

Medewerken Contractbeheer
bomen/groen
(32 uur)

Projectondersteuner
Informatiemanagement
(36 uur)

Senior medewerker Groen
(36 uur)

Specialist Water & Riolering
(36 uur)

Teammanager Werk & Werkbedrijf
HWWerkt!
(36 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. U kunt ook
vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart. Voor gemeente Hoeksche
Waard zijn het de eerste gemeenteraadsverkiezingen sinds de fusie op 1 januari
2019. Op de verkiezingspagina van de gemeentelijke website
(www.gemeentehw.nl/verkiezingen) vindt u uitgebreide, praktische informatie over
de verkiezingen. Maar ook informatie over het verkiezingsdebat Hoeksche Waard van
10 maart en u kunt er online het Hoeksche Waards verkiezingsmagazine lezen.

Stempas niet ontvangen?
U ontvangt uiterlijk woensdag 2 maart uw stempas op uw huisadres. U kunt niet
stemmen als u geen geldige stempas heeft. Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze
niet ontvangen? Vraag dan een vervangende stempas aan. Dat kan eenvoudig online
via www.gemeentehw.nl/verkiezingen. Kunt of wilt u niet online een nieuwe stempas
aanvragen? Neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt ons bereiken via
telefoonnummer 14 0186 of 088 - 647 36 47. Let op: Het aanvragen van een
vervangende stempas kan tot en met vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur.

Verkiezingsmagazine

Verkiezingsdebat donderdag 10 maart

Woensdag 2 maart valt - tegelijk met Het Kompas - het Hoeksche Waards
verkiezingsmagazine in de brievenbus. In het magazine komen de lijsttrekkers van
alle 12 partijen aan het woord. Zij vertellen waar hun partij voor staat en wat hun
speerpunten zijn. Ook staan de contactgegevens en communicatiekanalen van de
partijen in het magazine. Dat is handig als u bijvoorbeeld het
verkiezingsprogramma van een bepaalde partij wilt lezen.

Om u te helpen bij het maken van een keuze voor een partij, vindt op
donderdagavond 10 maart in de aula van het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland
het grote verkiezingsdebat Hoeksche Waard plaats. Vanaf 19.30 uur gaan
afgevaardigden van alle 12 partijen met elkaar in discussie over diverse thema’s die
spelen op het eiland: mobiliteit, economie, leefbaarheid, duurzaamheid, toerisme,
sport, cultuur, zorg en welzijn. Ook wordt gesproken over de wijze van besturen en
de financiële consequenties van de keuzes die gemaakt worden. Het debat wordt
geleid door Dave Ensberg-Kleijkers, directeur-bestuurder van Nationaal Jeugdfond
Jantje Beton, voorzitter van de Maatschappelijke Alliantie en bestuurskundige.

Praktische informatie
Behalve informatie over de partijen vindt u in het magazine ook allerlei praktische
informatie. Bijvoorbeeld over het stemmen. Hoe gaat dat in zijn werk, wat moet u
doen en waar moet u aan denken. Maar ook welke 11 stembureaus open zijn op
maandag 14 en dinsdag 15 maart als u vervroegd wilt stemmen. En in welke 45
stembureaus u terechtkunt op woensdag 16 maart. Maar misschien komt het u
beter uit om te stemmen in 1 van onze verkiezingsbussen die 3 dagen lang
rondrijden over ons eiland? Of rijdt u liever even door 1 van de 2 drive-thru
stemstraten op weg naar uw werk? Al deze informatie leest u in het magazine.
Online magazine of papieren exemplaar
Heeft u het magazine niet ontvangen? Dan kunt het magazine ook online lezen op
www.gemeentehw.nl/verkiezingen. Wilt u toch liever een papieren exemplaar? Dan
kunt u - zolang de voorraad strekt - een exemplaar ophalen bij 1 van de volgende
afhaalpunten: gemeentehuis Maasdam, gemeentehuis Oud-Beijerland, Albert Heijn
Puttershoek, Jumbo ’s-Gravendeel, Jumbo Oud-Beijerland, Moree
Uitvaartverzorging Oud-Beijerland, PLUS Klaaswaal, PLUS Mijnsheerenland,
PLUS Nieuw-Beijerland of PLUS Numansdorp. Zolang de voorraad strekt kunnen wij
u er ook 1 toesturen. Bel dan 14 0186 of 088 - 647 36 47.

VOOR DE INWONERS VAN GEMEENTE HOEKSCHE WAARD

In deze
special:

alles wat
u moet
weten!

Scan de QR-code
en bekijk het
magazine online!

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
14, 15 en 16 maart

Wilt u het debat live bijwonen of online volgen?
Inwoners uit de Hoeksche Waard zijn van harte welkom om het debat live bij te
wonen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via het e-mailadres
rianne.bakker@gemeentehw.nl. Bij meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen,
worden plekken toegekend op volgorde van datum van aanmelding. Ook vanuit de
huiskamer kan het debat gevolgd worden via de livestreamverbinding op
www.gemeentehw.nl/verkiezingen. Daarnaast worden er opnamen gemaakt van
de avond. Geïnteresseerden kunnen op een later moment op de verkiezingspagina
van de gemeente per thema korte videofragmenten terugkijken.
Naast het grote debat op 10 maart worden er nog 2 debatten georganiseerd door
andere partijen. Op donderdag 3 maart organiseert de regionale energie- en
duurzaamheidscoöperatie HWDuurzaam op het Duurzaamheidsdebat. En op
woensdag 9 maart organiseert Stichting Buurthuis Schenkeldijk (’s-Gravendeel) een
verkiezingsdebat over onder andere volkshuisvesting, duurzaamheid en
ondernemersklimaat. Kijk voor meer informatie op
www.gemeentehw.nl/verkiezingen.

Donderdag 10 maart / 19.30 uur

VERKIEZINGS-

DEBAT
HOEKSCHE
WAARD
12 lijsttrekkers discussiëren
over de belangrijkste
thema’s voor de inwoners
van de Hoeksche Waard

Benieuwd?
Volg het debat
via de livestream op
www.gemeentehw.nl/
gemeenteraadsverkiezingen

ELKE

STEM

TELT!

of meld je via deze
website aan om
erbij te zijn.

Nog enkele tellers gezocht
We hebben voldoende stembureauleden om de stembureaus te bemensen. Maar
extra tellers voor 16 maart zijn nog van harte welkom! In alle 45 stembureaus
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 het tellen meestal rond 23.30 uur klaar is. De vergoeding voor
het tellen bedraagt € 40,-. Meld u aan via de website
www.gemeentehw.nl/gemeenteraadsverkiezingen/tellers-gezocht of bel 14 0186 of
088 – 647 36 47.

Noodopvang ‘s-Gravendeel
Inmiddels is de noodopvang alweer ruim 2 maanden geopend. Er komen nog steeds
nieuwe caravans binnen, en dus ook nieuwe bewoners. Het gaat veelal om gezinnen
met kinderen. Het COA verwacht dat alle caravans half maart geleverd en geplaatst
zijn. Dan is de maximale capaciteit van 375 bewoners bereikt.
Deel uw ervaringen met ons!
We voeren regelmatig gesprekken met inwoners, ondernemers, betrokken partners
en de leden van onze klankbordgroep over de ervaringen tot nu toe. We horen het
graag van u als u denkt dat iets beter kan, of als u vragen heeft. Laat het ons weten
via: noodopvang@gemeentehw.nl.

Vrijwilligers gezocht
Op gezette tijden gaat er een pendelbusje rijden tussen de locatie van de
noodopvang en het dorp ’s-Gravendeel zodat bewoners bijvoorbeeld boodschappen
kunnen doen in het dorp. Er zijn nog meer vrijwilligers nodig die het leuk vinden om
als chauffeur op deze pendelbus te rijden. Wie interesse heeft kan zich melden via
noodopvang@gemeentehw.nl. In overleg wordt dan gekeken naar de
mogelijkheden.

Oproep: retailers met kleine energiebesparende producten in het assortiment
Verkoopt u kleine energiebesparende producten aan particulieren? Denk hierbij aan
ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips, enzovoort. En bent u gevestigd in de Hoeksche
Waard? Dan kunt u zich aanmelden als inleverpunt van cadeaubonnen te besteden
aan deze producten.

Meld u dan aan als inleverlocatie. Het Regionaal Energieloket organiseert dit namelijk
via een Open House Inkoop Systematiek (OHIS). Meedoen kan voor u interessant zijn,
omdat meer inwoners uw winkel bezoeken. En mogelijk ook producten bij u afnemen
door de cadeaubon te verzilveren.

Meld u aan als inleverlocatie voor cadeaubonnen
Gemeente Hoeksche Waard stelt de cadeaubonnen in samenwerking met het
Regionaal Energieloket beschikbaar aan huurders en woningeigenaren uit de
Hoeksche Waard. Het gaat om ruim 6.000 cadeaubonnen ter waarde van € 44,- per
stuk. De cadeaubonnen zijn vanaf maart totdat alle bonnen uitgegeven zijn, te
besteden aan kleine energiebesparende producten. Verkoopt u dit soort producten?

Heeft u interesse om hieraan deel te nemen?
Kijk dan voor meer informatie op
www.regionaalenergieloket.nl/hoeksche-waard/ohis. Hier vindt u alle benodigde
documenten om deel te nemen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Yosta
Schuuring van het Regionaal Energieloket via telefoonnummer 06 - 14 33 90 80. Ook
kunt u een e-mail sturen naar ohis@regionaalenergieloket.nl.

Compensatie voor inwoners die een geldlening hebben gekregen voor stofferingskosten
van hun woning
Inwoners van gemeente Hoeksche Waard die in de afgelopen jaren een lening
hebben gekregen voor stofferingskosten, hebben die ten onrechte terug moeten
betalen. De gemeente gaat deze inwoners compenseren.
Inwoners met een lager inkomen kunnen voor stofferingskosten aanspraak maken op
bijzondere bijstand. Zij kregen van de gemeente een geldlening om behang, verf,
gordijnen, vloerbedekking te kopen om hun woning te stofferen. Deze geldlening
moest tot 1 januari 2022 wel worden terugbetaald.
Dat had de gemeente Hoeksche Waard niet mogen doen. De Centrale Raad van
Beroep heeft namelijk in 2004 en 2015 uitspraken gedaan dat een geldlening voor
stofferingskosten niet is toegestaan. Nadat de gemeente hier achter kwam, is
besloten dit te corrigeren.
Periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2021
Inwoners die in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2021 een
geldlening voor stofferingskosten hebben gekregen hoeven niets te doen. Zij
ontvangen binnen 2 weken een persoonlijk bericht van de gemeente met informatie
over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden en wie de contactpersoon is.
Het bedrag wat de inwoners ten onrechte hebben afgelost op de lening wordt aan
hen terugbetaald.

Periode 1 januari 2004 tot en met 31 december 2014
De inwoners die in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2014 een
geldlening voor stofferingskosten hebben gekregen, vaak in de vorm van inrichtingsen stofferingskosten, kunnen wij helaas geen persoonlijk bericht sturen. Wij hebben
van deze inwoners geen gegevens meer omdat de (gesloten) dossiers vernietigd zijn.
De vernietigingstermijn voor dergelijke dossiers is vanwege privacyregelgeving
vastgesteld op 7 jaar. Dat betekent dat 7 jaar nadat een dossier gesloten is de
stukken volgens de wet vernietigd moeten worden. Toch wil de gemeente ook deze
inwoners compenseren, daarom vragen wij u om zich te melden.
Ontving u geld voor stofferingskosten tussen 2004 en 2014?
Als u kunt aantonen dat u in deze periode een geldlening voor stofferingskosten
heeft ontvangen, door bijvoorbeeld de beschikking van deze geldlening of een
bankafschrift waarop de geldlening is gestort, meld u dan bij de gemeente. U krijgt
dan een standaardbedrag aan compensatie uitbetaald van € 190,-. Dit bedrag is
vastgesteld op een gemiddelde omdat het niet meer is na te gaan voor welk bedrag
u bent benadeeld. Denkt u voor compensatie in aanmerking te komen? Neem dan
contact op via stofferingskosten@gemeentehw.nl.

De groene draad: samen naar biodiversiteitsherstel in de Hoeksche Waard
Op donderdagochtend 24 februari kwamen vertegenwoordigers van Hoeksche
Waardse organisaties op uitnodiging van de gemeente bijeen om te praten over
biodiversiteit. Deelnemers bespraken hun dromen voor de biodiversiteit in de
Hoeksche Waard en keken of en hoe ze elkaar kunnen helpen die dromen te
realiseren. Sprekers Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en
Berend Potjer, gedeputeerde Natuur van provincie Zuid Holland benadrukten in hun
presentatie dat samenwerking heel belangrijk is voor het bereiken van meer en een
sterkere biodiversiteit. “We hebben elkaar nodig.”
Het gaat erg slecht met de biodiversiteit. Steeds meer soorten planten en dieren
hebben het moeilijk of staan zelfs op het punt te verdwijnen. Vertegenwoordigers
van natuurorganisaties, agrariërs en andere organisaties die zich in de Hoeksche
Waard met biodiversiteit bezighouden, verzamelden zich op donderdagochtend in
het Nationaal Landschapscentrum in Numansdorp. Wethouder Harry van Waveren
opende de bijeenkomst, en vertelde hoe eilandbewoners altijd bewust zijn van de
uitdagingen die zij samen het hoofd moeten bieden. “We weten, achter die dijk, dat
we zeer afhankelijk zijn van elkaar. De belangen mogen dan soms op het oog wat
uiteen liggen. Er is veel dat ons verbindt. Er is een duidelijke groene draad te
ontdekken in onze dromen voor de biodiversiteit in de Hoeksche Waard en de
doelstellingen die allen daaraan koppelen. We willen niet alleen kleine plukjes natuur
met elkaar verbinden, zodat soorten weer kans krijgen zich te verplaatsen. Maar ook
inwoners en organisaties mogen door groene draadjes met elkaar verbonden
worden.”
Natuurinclusief
Professor Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteit, vertelde in een
inspirerende lezing over het belang van samenwerking in complexe vraagstukken als
deze. Zij liet ook zien dat het inkomen van de agrarische sector de laatste decennia
erg onder druk is komen te staan. Zij pleitte voor natuurinclusieve landbouw,
gebaseerd op een ander economisch systeem; waarin biodiversiteit aan de basis staat
en agrariërs een realistische prijs krijgen voor hun producten. Gebiedsgerichte
samenwerking is bij het herstel van biodiversiteit van cruciaal belang. Methodes die
voor het Limburgse Landschap werken, werken niet voor de Zuid-Hollandse Delta.
Daarom is het ook zo essentieel dat er samenhang komt in, voor dit onderwerp
belangrijke, wet- en regelgeving. Veel wetten helpen de natuur helemaal niet.
Berend Potjer, gedeputeerde Natuur van de provincie Zuid-Holland, maakte snel
duidelijk dat biodiversiteitsherstel geen overbodige luxe is. “Klimaatverandering en
verlies van biodiversiteit zetten sluimerende conflicten op scherp. Voor het behoud

van voedselzekerheid en een veiligere wereld, is biodiversiteitsherstel cruciaal”. De
provincie Zuid-Holland werkt er steeds meer naartoe dat het versterken van de
soortenrijkdom aan de basis staat van beleidsbeslissingen en vergunningstrajecten.
Elkaars dromen versterken
De behoefte aan het versterken van onderlinge groene draadjes was duidelijk in de
deelsessies te merken. Daar bleek dat veel organisaties elkaar graag willen en ook
kunnen ondersteunen bij het bereiken van de groene dromen. Zo vonden HW
Zoemt, Natuurmonumenten en insectenexperts van EIS elkaar in de droom een
‘Zandhommel Zuidas’ te creëren langs de zuidgrens van het eiland. Gert Huijzers,
betrokken bij HW Zoemt: “De zandhommel is een bijzondere hommel, die in
Nederland inmiddels bijna alleen nog in de Hoeksche Waard voorkomt. Om deze en
andere soorten bijen en hommels te kunnen helpen, hebben wij natuurlijke
verbindingen nodig.” Verbindingen, tussen organisaties maar ook in het landschap,
vormden een belangrijke groene draad deze ochtend. Zo werkt Coöperatief
Collectief Hoeksche Waard, waarin natuurbewuste agrariërs samenwerken, aan een
groenblauw netwerk van akkernatuur. Zij ondersteunt agrariërs onder meer bij het
inzaaien van de voor de Hoeksche Waard zo kenmerkende bloemrijke akkerranden.
Wethouder Paul Boogaard kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst: “Het is goed
om te zien hoeveel energie en gedrevenheid er bij alle betrokken organisaties
aanwezig is om dit gezamenlijke doel, versterking van de biodiversiteit in de
Hoeksche Waard, te laten slagen. Er zijn ontzettend mooie ideeën en plannen
gepresenteerd en het netwerk is meer dan bereid om elkaar te helpen bij het
realiseren van de plannen. Zo’n groene draad blijkt dan ineens een groen vangnet te
kunnen worden!”

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Nieuw-Beijerland
Nieuwe brug Nieuw-Beijerland krijgt de naam d’n Doelbrug
De nieuwe voetgangers- en fietsbrug over de Kreek in de nieuwbouwwijk ‘Aan de
Kreek’ gaat de naam d’n Doelbrug dragen. De jury koos hiervoor uit 216 inzendingen
die binnenkwamen voor de uitgeschreven prijsvraag. De winnende naam is bedacht
door Isaac Meijer uit Nieuw-Beijerland. Bij de feestelijke opening op maandag 28
februari 2022 onthulde wethouder Piet van Leenen samen met Isaac het (nu nog
tijdelijke) naambord. Ook kreeg hij een heerlijke taart met een foto van het
naambord.
Naam met een historisch karakter
De naam d’n Doelbrug heeft een historisch karakter en past bij het gevoel van
verbondenheid in Nieuw-Beijerland. De brug staat op de kruising de VoordoelDoelweijk. Inwoners noemen de Voordoel nog steeds d’n Doel. Op deze plek lag in
vroegere tijden ‘Buitenplaats Doelweijck’. De straten in de omgeving zijn hiernaar
vernoemd. De gedachte achter de brug is het verbinden van het oudere deel van het
dorp en de nieuwe wijk Aan de Kreek. Fietsers en voetgangers kunnen hierdoor ook
veiliger en sneller naar school, winkels en andere voorzieningen in de dorpskern
komen.
Veel ideeën voor naam brug
Na een oproep aan Nieuw-Beijerlanders om mee te denken over een passende naam,
stroomden in korte tijd de ideeën binnen. Maar liefst 110 inzenders deden mee aan
de prijsvraag. Isaac was niet de enige die op het idee kwam om iets met het woord
‘Doelbrug’ te doen. De jury, met leden van de gemeente, ontwikkelaar Roosdom
Tijhuis, landschapsarchitect Ars Virens en de Dorpsvereniging Filopopers, bedankt
alle deelnemers hartelijk voor hun deelname.

Originele inzendingen
Voorzitter van de jury Henri van der Glas, senior projectleider civieltechniek bij
gemeente Hoeksche Waard, vertelt dat het lastig kiezen was. “Er waren namen bij die
iets met de plek van de brug te maken hebben, zoals de griend- of de kreekbrug.
Anderen maakten duidelijk hoe waardevol en praktisch zo’n brug is voor de
bewoners, zoals de Binnendoor en de Verbinding. De Bubbelbrug en Snelbinder
waren ook heel origineel verzonnen. Deze haalden het nét niet. De naam d’n
Doelbrug, met verwijzing naar het oude dorpscentrum en heel mooi passend voor
deze plek, werd met de meeste stemmen gekozen.”

Klaaswaal
Nieuwe opties voor randweg Klaaswaal
Gegevens van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geven nieuwe inzichten die
gevolgen kunnen hebben voor de randweg Klaaswaal. Op basis van deze aanvullende
gegevens is de kans groot dat de 60 km/uur varianten aan de oostkant van Klaaswaal
ook goede opties zijn. Daarom onderzoeken we ook deze opties in het MER.
In het MER (MilieuEffectRapportage) onderzoeken wij de milieueffecten van de
mogelijke locaties voor de randweg Klaaswaal. Het MER biedt daarmee informatie die
wij kunnen gebruiken bij het kiezen van een voorkeurstracé en het vormt de basis
voor het bestemmingsplan dat nog moet worden opgesteld. Het MER is dus een
belangrijk onderdeel in het proces.

hele Hoeksche Waard. De 60 km/uur varianten bieden wellicht weer andere
mogelijkheden en inzichten. Maar dat moet blijken uit het verdere onderzoek.
Meer informatie
Meer informatie over het verkeersmodel en de gevolgen voor het project vindt u in
de ‘Nieuwsbrief randweg Klaaswaal’ te vinden op
www.gemeentehw.nl/randwegklaaswaal.

Bij het beoordelen van de onderzoeken die worden uitgevoerd, betrekken we
verschillende externe partijen, waaronder Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Extra cijfers verkeerstellingen
De omgevingsdienst zag dat de gegevens in het verkeersmodel op een aantal wegen
binnen de gemeente afweken van de gegevens die zij zelf over de
verkeersintensiteiten hebben. Verkeersintensiteit wil zeggen tellingen van het aantal
voertuigen in een bepaald gebied op een bepaalde tijd. Deze nieuwe gegevens van
de omgevingsdienst worden nu toegevoegd aan het verkeersmodel. Het gevolg
hiervan is dat de 60 km/uur varianten aan de oostkant van Klaaswaal ook goede
opties zijn. Deze waren eerder afgewezen. Daarom nemen wij deze varianten nu
alsnog mee in het MER.
Hoewel dit wat vertraging oplevert in de planning, biedt dit ook kansen. Door een
nog completer verkeersmodel krijgen we beter inzicht in de verkeersstromen in de

Numansdorp
Numansdorp is een wandelpad met uitzicht rijker: het Welkerpad
Op zaterdag 19 februari werd het Welkerpad oﬃcieel geopend door wethouder
Harry van Waveren en de heer Stehouwer (voormalig raadslid gemeente Cromstrijen).
Het wandelpad van 1 kilometer lag er al even, maar is oﬃcieel in gebruik genomen nu
ook de bebording is geplaatst. Dit pad boven op de dijk loopt parallel aan de Fortlaan
en geeft een schitterend uitzicht over het Hollands Diep. Vanaf zowel de dorpshaven

als de Fortlaan is het pad toegankelijk voor voetgangers. Het Welkerpad zal in de
toekomst worden uitgebreid, zodat rechtstreeks naar Fort Buitensluis kan worden
gewandeld.
De naam van het pad herinnert ons aan de heer P.H.M. Welker (1857-1930), een
onderwijzer die veel historisch materiaal heeft vastgelegd. “De heer Welker was een
zeer bevlogen Numansdorper. ”zegt Leo Stehouwer. “Welker was hoofdonderwijzer
van de eerste openbare school in het dorp. Later werd hij directeur van de
Rijksnormaalschool, de onderwijzerssopleiding. Een van zijn leerlingen was Suze
Groeneweg, de eerste vrouw in de Tweede Kamer.” Andere initiatieven van de heer
Welker waren: de stoomtram naar Zuid-Holland en Zeeuwse Eilanden, de
Barendrechtsebrug en diverse muziekverenigingen. De heer Welker was een
Numansdorper met mooie toekomstvisie, wiens naam niet vergeten zal worden door
dit pad.

Wandelen in Veerbos Numansdorp voorlopig niet mogelijk
Het Veerbos langs het Haringvliet in Numansdorp is de komende maanden
afgesloten voor wandelaars, ruiters, fietsers en gemotoriseerd verkeer. De 3 stormen
van afgelopen week hebben veel schade aangericht aan het bos en het is er niet
veilig. Er staan diverse bomen op omvallen. Ook zitten er grote takken los die elk
moment kunnen afbreken. Daarom zijn de hoofdingang van het Veerbos bij
jachthaven Marina Numansdorp en het bruggetje naar de uiterwaard afgesloten met
een hek met daarop verbodsborden.
Het Veerbos is eigendom van a.s.r. real estate. Het bedrijf gaat het bos weer veilig
maken maar geeft aan daar enkele maanden voor nodig te hebben. Voor het werk
moet men met groot materieel (kranen) het bos in. Dat is nu niet mogelijk omdat de
grond veel te nat is. Zodra het Veerbos weer voor iedereen toegankelijk is, delen wij
dat met u via de gemeentelijke kanalen.
Heeft u nog vragen?
Stuur dan een e-mail naar rentmeester Raymond Gennissen van a.s.r. real estate:
raymond.gennissen@asr.nl.

Schenkeldijk
Digitaal dorpsspreekuur Schenkeldijk met Piet van Leenen
Omdat de wethouders het belangrijk vinden dat het gemeentebestuur bereikbaar
moet zijn voor inwoners, houden zij spreekuren in de dorpen waarvoor zij
dorpswethouder zijn. Op maandag 7 maart houdt wethouder Piet van Leenen
spreekuur voor inwoners van Schenkeldijk in het Buurthuis Schenkeldijk aan de
Zweedsestraat in 11a in ‘s-Gravendeel. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om
tussen 20.00 en 22.00 uur met de wethouder van gedachten te wisselen over
onderwerpen die hen bezighouden.

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
‘s-Gravendeel
22-02-2022

Het kappen van een boom - Hoefpad 3 in
‘s-Gravendeel. (Z/22/135733)

24-02-2022

Het bouwen van een loods - Tweede Kruisweg 2
in ‘s-Gravendeel. (Z/22/136214)

21-02-2022
Heinenoord
21-02-2022

Het wijzigen van de gevel - Voorstraat 7 in
Nieuw-Beijerland. (Z/22/135291)

Numansdorp
21-02-2022

Het plaatsen van een toegangshek Ambachtsheerenlaan 9 in Numansdorp.
(Z/22/135616)

23-02-2022

Het dempen van een sloot - Middelsluissedijk
OZ 46 A in Numansdorp. (Z/22/136090)

24-02-2022

Het verplaatsen van hekwerk - Industriestraat 2
in Numansdorp. (Z/22/136245)

23-02-2022

Het bouwen van een carport - Stougjesdijk 273
in Oud-Beijerland. (Z/22/135617)

21-02-2022

Het wijzigen van de indeling van het
winkelpand - Vierwiekenplein 46 in OudBeijerland. (Z/22/135431)

22-02-2022

Het verlengen van de dakopbouw Stravinskypad 41 in Oud-Beijerland.
(Z/22/135884)

24-02-2022

Het plaatsen van een dakkapel - Zinkweg 67 in
Oud-Beijerland. (Z/22/136266)

22-02-2022

21-02-2022

Het bouwen van 26 huurwoningen - Van der
Waalstraat 2 t/m 12 (even), Ter Kuilestraat 17
t/m 23 (oneven) en Burg. de Jongplein 1 t/m 16
in Mijnsheerenland. (Z/21/126226)

25-02-2022

Het renoveren van 12 seniorwoningen - Burg.
de Jongplein 18 t/m 30 in Mijnsheerenland.
(Z/22/131470)

Het verbouwen van de woning - Molendijk 81 in
Zuid-Beijerland. (Z/22/136293)

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Goudswaard

Het plaatsen van een dakraam - Onder de
molen 17 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/131932)

Naam organisatie

14-07-03-2022
tot en met 1203-2022-2022

Collecte Jantje Beton in alle kernen van de
gemeente Hoeksche Waard.

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

Toekenning straatnaam

23-02-2022

Pieter van der Wallstraat in Puttershoek.

Het bouwen van een woning Torensteepoldersekade 1a , kadastraal, sectie D
nr 2102 in Numansdorp. (Z/22/130349)

Oud-Beijerland
22-02-2022

Het wijzigen van de voorgevel door het
vervangen van een garagedeur voor een raam
- Prins Bernhardstraat 61 in Oud-Beijerland.
(Z/22/133530)

25-02-2022

Het realiseren van een aanbouw - Multatulipad
36 in Oud-Beijerland. (Z/22/131257)

Zuid-Beijerland
25-02-2022

Het aanpassen van de zijgevel en het
doorbreken van een binnenmuur - Dorpzigt 1 in
Zuid-Beijerland. (Z/21/118075)

25-02-2022

Het wijzigen van een kozijn in de voorgevel
- Zwartsluisje 23 in Zuid-Beijerland.
(Z/22/128570)

Verleende APV vergunningen/ontheﬃngen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland
23-02-2022

Evenementenvergunning voor muziektheater
voorstelling Momentum op vrijdag 11 maart
van 10.00 uur tot 22.15 uur, zaterdag 12 maart
van 20.00 uur tot 22.15 uur, donderdag 17
maart van 20.00 uur tot 22.15 uur, vrijdag 18
maart van 20.00 uur tot 22.15 uur, zaterdag 19
maart van 20.00 uur tot 22.15 uur, donderdag
24 maart van 20.00 uur tot 22.15 uur, vrijdag 25
maart van 14.30 uur tot 16.00 uur en van 20.00
uur tot 22.15 uur en zaterdag 26 maart van
20.00 uur tot 22.15 uur bij Gebouw De Poort
aan de Polderlaan 1 in Oud-Beijerland.

Puttershoek
24-02-2022

Evenementenvergunning voor de Tuinmarkt
Lidl op woensdag 6 april van 08.00 tot
20.00 uur bij de Lidl op het Maximaplein 2 in
Puttershoek.

24-02-2022

23-02-2022

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.

Evenementenvergunning voor de Tuinmarkt
Lidl op woensdag 6 april van 08.00 tot 20.00
uur bij de Lidl aan Striene 1 in Strijen.
Evenementenvergunning voor de Poldermarkt
op zaterdag 2 april, 21 mei, 2 juli en 12
november van 10.00 tot 16.00 uur bij landgoed
Maria Hoeve aan de Weelsedijk 61 in Strijen.

Zakelijke inhoud

Goudswaard
22-02-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Burgemeester
Zahnweg 22 in Goudswaard. (Z/22/135644)

Klaaswaal
25-02-2022

Strijen

’s-Gravendeel
24-02-2022

Datum
Collecte

Zakelijke inhoud

Zuid-Beijerland

24-02-2022

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

02-03-2022

Het kappen van een eikenboom - Buitendijk 28
in Strijensas. (Z/22/135219)

Het realiseren van een uitbouw - Tuinweg 7 in
Zuid-Beijerland. (Z/22/136101)

Het plaatsen van een reclamebord op de
gevel - Edisonstraat 83 in Numansdorp. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 15-04-2022.
(Z/22/129306)

Ontvangen d.d.

Het bouwen van een houten schuur - Hofstede
64 in Puttershoek. (Z/22/136406)

23-02-2022

23-02-2022

Numansdorp

Strijen
18-02-2022

Het realiseren van een uitrit - Oud
Bonaventurasedijk 109 in Maasdam.
(Z/22/132765)

Zakelijke inhoud

Numansdorp

Het bouwen van een woning - Dansersweg 20
in Klaaswaal. (Z/21/127735)

Mijnsheerenland

Puttershoek
25-02-2022

Datum
verlenging

Maasdam

Oud-Beijerland
21-02-2022

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

Beslistermijn verlengen

Klaaswaal

Nieuw-Beijerland
19-02-2022

Het plaatsen van 8 zonnepanelen - Dorpsstraat
34 in Goudswaard. (Z/22/129914)

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Wikkepad 15 in
Klaaswaal. (Z/22/136461)

Maasdam
18-02-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Zuiddijk 14a in
Maasdam. (Z/22/135195)

Oud-Beijerland
24-02-2022

Strijen
Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Jan van
Galenstraat 19 in Oud-Beijerland.
(Z/22/136257)

25-02-2022

Zuid-Beijerland
Het slopen van de schuur - Oude Havenweg 12
in Strijen. (Z/22/136410)

23-02-2022

Sloopmelding ridder van dorplaan 22 Ridder van Dorplaan 22 in Zuid-Beijerland.
(Z/22/136106)

Klaaswaal
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Boomdijk 12 Klaaswaal’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
stelde op dinsdag 15 februari 2022 het wijzigingsplan
‘Boomdijk 12 Klaaswaal’ vast.
Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Het wijzigingsplan ‘Boomdijk 12 Klaaswaal’ voorziet in de
omzetting van de agrarische bedrijfswoning in een
burgerwoning, waarbij het bijbehorende landschapsplan
wordt gerealiseerd. Voor de beoogde ontwikkeling is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het geldende
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2013’. Onder
voorwaarden is het college van B&W bevoegd om het
perceel te wijzigen in een woonbestemming. Om de
ontwikkeling mogelijk te maken wordt de
wijzigingsplanprocedure (artikel 3.6 van de Wet
ruimtelijke ordening) doorlopen.
Het ontwerp wijzigingsplan lag vanaf donderdag 16
december 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage.
Tijdens deze periode konden zienswijzen worden
ingediend. Wij ontvingen geen zienswijzen.
Ter inzage
Het wijzigingsbesluit, het wijzigingsplan en alle bijlagen
bekijkt u vanaf donderdag 24 februari 2022 via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1963.
wpBoomdijk12KLW21-VG01). Wilt u de stukken op een

servicepunt inzien? Maak dan een afspraak met het team
Omgeving via telefoonnummer 14 0186.
Beroep indienen
Tegen het besluit van het college om het wijzigingsplan
vast te stellen staat rechtstreeks beroep open bij de Raad
van State. Een beroepschrift kan met ingang van
donderdag 3 maart tot en met woensdag 13 april 2022
worden ingediend door een belanghebbende.
In het beroepschrift moeten in ieder geval de volgende
gegevens vermeld worden:
• 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.

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden
van het wijzigingsplan via een voorlopige voorziening
Het wijzigingsplan treedt in werking een dag nadat de
beroepstermijn is verstreken.
Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking
treedt, kan een belanghebbende een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Wanneer een belanghebbende gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
indient bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de
werking van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan
contact op met Éowyn van Miltenburg via
telefoonnummer 088 – 647 37 77of via e-mail
eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl.

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

Numansdorp
Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Torensteepolder fase 1c Numansdorp’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
stelde op dinsdag 22 februari 2022 het uitwerkingsplan
‘Torensteepolder fase 1c Numansdorp’ vast.
Inhoud en doel van het uitwerkingsplan
Op 11 juni 2019 is het bestemmingsplan Torensteepolder
fase 1b en 1c vastgesteld. In dit bestemmingsplan is aan
een (deel van) de gronden de bestemming ‘Woongebied
– Uit te werken’ toegekend. Voorliggend ontwerp
uitwerkingsplan voorziet in die uitwerking voor de
realisatie van 73 woningen in fase 1c. Het
uitwerkingsplan past tevens binnen de regels van het
recent vastgestelde en in werking getreden
bestemmingsplan ‘partiele herziening ruimtelijke plannen
Numansdorp-Zuid’.
Het ontwerp uitwerkingsplan lag ter inzage
Het ontwerp-uitwerkingsplan lag vanaf 25 november
2021 voor een periode van 6 weken ter inzage. Tijdens
deze periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij
ontvingen zienswijzen. De zienswijzen gaven geen
aanleiding om het uitwerkingsplan aan te passen.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het uitwerkingsplan en alle
bijlagen liggen met ingang van donderdag 3 maart tot en
met woensdag 13 april 2022 ter inzage. U kunt de
stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer NL.
IMRO.1963.UPfase1cNMD20-VG01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak dan
een afspraak met Misja Maes via telefoonnummer 088
- 647 17 09.

Beroep indienen
Tegen het besluit van het college om het uitwerkingsplan
vast te stellen staat rechtstreeks beroep open bij de Raad
van State.
Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 3
maart tot en met woensdag 13 april 2022 beroep
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende
deze termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij:
1. tijdig een zienswijze tegen het ontwerp
uitwerkingsplan indiende;
2. kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
uitwerkingsplan in te dienen;
3. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn
aangebracht bij het vaststellen van het
uitwerkingsplan.
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

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van
toepassing.
Dit betekent dat de indiener de beroepsgronden direct in
het beroepschrift moet opnemen. Het beroepschrift
wordt niet-ontvankelijk verklaard wanneer binnen de
beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De
beroepsgronden kunnen na afloop van de
beroepstermijn van 6 weken niet meer aangevuld
worden.
Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden
van het uitwerkingsplan via een voorlopige
voorziening
Het uitwerkingsplan treedt in werking een dag nadat de
beroepstermijn is verstreken.
Om te voorkomen dat het uitwerkingsplan 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 uitwerkingsplan op
totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is
beslist.
Vragen?
Neem dan contact op met Misja Maes via
telefoonnummer 088 - 647 17 09 of via e-mail
misja.maes@gemeentehw.nl.

Puttershoek
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kruidhof Puttershoek’
De raad van de gemeente Hoeksche Waard stelde op
dinsdag 15 februari 2022 het bestemmingsplan ‘Kruidhof
Puttershoek’ ongewijzigd vast.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Op de locatie Arent van Lierstraat 24 e.o. in Puttershoek is
nu een bouwbedrijf gevestigd. Daarnaast is er op het
perceel agrarische bedrijfsbebouwing met een
bedrijfswoning en een voormalige winkel (tuincentrum
met kas) met bedrijfswoning aanwezig. De voormalige
bedrijfswoning met bestaande bebouwing van het
tuincentrum wordt afgebroken. De bedrijfswoning met
bijbehorende bebouwing van het bouwbedrijf blijft
behouden en krijgt een woonbestemming.
Op de vrijkomende gronden wil initiatiefnemer maximaal
67 woningen bouwen. Dit in een mix van twee-onder-éénkap woningen, aaneen gebouwde woningen,
appartementen en beneden-boven-woningen. Ook biedt
het bestemmingsplan de mogelijkheid om een bestaand
pand van het bouwbedrijf op het adres Arent van
Lierstraat 26 in Puttershoek te transformeren naar
woningen.
Vastgestelde hogere waarde geluid (Wet geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op
de gevels van het te transformeren pand aan de Arent van
Lierstraat 26, de te verbouwen schuur achter dit
monumentale pand en op de bedrijfswoning die wordt
omgezet naar een woonbestemming niet voldoet aan de
grenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De
overschrijding wordt veroorzaakt door het wegverkeer
afkomstig van de Arent van Lierstraat in Puttershoek. Het
college besloot op 19 oktober 2021 om hiervoor een
hogere waarde geluid van 56 dB vast te stellen.
Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp
besluit hogere waarde geluid lagen ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit

hogere waarde geluid lagen van donderdag 4 november
2021 tot en met woensdag 15 december 2021 ter inzage.
Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen indienen.
Wij ontvingen geen zienswijzen.

is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘Kruidhof
Puttershoek’, het besluit hogere waarde geluid (Wet
geluidhinder) en alle bijlagen liggen met ingang van
donderdag 3 maart 2022 tot en met woensdag 13 april
2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.BPKruidhofPH22-VG01).

Het beroepschrift kunt u sturen aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing
Dit betekent dat de indiener de beroepsgronden direct in
het beroepschrift moet opnemen. Het beroepschrift
wordt niet-ontvankelijk verklaard wanneer binnen de
beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De
beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn
van 6 weken niet meer aangevuld worden.

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan een
afspraak met Sabine Voskamp via telefoonnummer 088
- 647 14 75.
Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen en het collegebesluit tot
het vaststellen van hogere waarde geluid (Wet
geluidhinder) staat rechtstreeks beroep open bij de Raad
van State.
Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 3
maart 2022 tot en met woensdag 13 april 2022 beroep
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende deze
termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij kan
aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest
om een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan
en/of het ontwerp besluit hogere waarde geluid in te
dienen;
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

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden
van het bestemmingsplan, het besluit hogere waarde
geluid via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde geluid
treden in werking een dag nadat de beroepstermijn is
verstreken.
Om te voorkomen dat het bestemmingsplan en het besluit
hogere waarde geluid in werking treden, 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, het besluit
hogere waarde geluid op totdat op het verzoek om
voorlopige voorziening is beslist.
Vragen?
Neem dan contact op met Sabine Voskamp via
telefoonnummer 088 - 647 14 75 of via e-mail
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Laning 8 in Puttershoek
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op woensdag 2 februari een melding
heeft ontvangen in het kader van activiteitenbesluit
milieubeheer. Het gaat over het veranderen van een
bedrijf voor het leveren en repareren van aggregaten en

motoren aan Laning 8 in Puttershoek (Z-22-403626). De
verandering betreft het bijbouwen van een overdekte
loods voor voorraad en opslag materiaal. De locatie van
het proefdraaien van aggregaten verplaatst tevens naar
een aparte ruimte binnen deze aanbouw.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit
Omgevingsbeheer, via telefoonnummer 078 - 770 85 85

Strijen
Vooraankondiging voorbereiden bestemmingsplan ‘Oud Bonaventurasedijk 26 Strijen’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Oud
Bonaventurasedijk 26 Strijen’ wordt voorbereid (artikel
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening).
Het bestemmingsplan maakt de bouw van 23
appartementen aan de Oud Bonaventurasedijk 26 in
Strijen mogelijk. Voor deze ontwikkeling wordt de op de
locatie aanwezige bedrijfsbebouwing van een
aardappelhandel gesloopt.

Deze bekendmaking is alleen een vooraankondiging
Het is op dit moment nog niet mogelijk zienswijzen tegen
het op te stellen bestemmingsplan naar voren te brengen.
Deze mogelijkheid bestaat pas later in de procedure. Ook
worden onafhankelijke instanties nu nog niet in de
gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen.
Meer informatie
Als het bestemmingsplan in ontwerp gereed is maken wij
dat bekend in deze rubriek.

Daarbij informeren wij u over het ter inzage leggen van
het ontwerp bestemmingsplan en de mogelijkheden voor
het indienen van een zienswijze.
Heeft u vragen over deze publicatie? Neem dan contact op
met Arianne Rotscheid via telefoonnummer 088 - 647 12
28 of e-mail arianne.rotscheid@gemeentehw.nl.

’s-Gravendeel
Omgevingsvergunning voor het realiseren van 3 vrije kavels Waterlelie in ‘s-Gravendeel
Het college van B&W gemeente Hoeksche Waard heeft op
2 maart 2022 vergunning verleend voor het realiseren van
3 vrije kavels voor woningbouw voor de percelen aan de
Waterlelie in ’s-Gravendeel als afronding van het project
‘Bij de watertoren’ in ’s-Gravendeel. De vrije kavels zijn
gesitueerd ten noorden van het appartementengebouw.
Deze vergunning is verleend met toepassing van artikel
2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).
Inhoud en doel van de vergunning
Met de vergunning wordt de bouw van 3 woningen aan de
Waterlelie in ’s-Gravendeel mogelijk gemaakt. Het
ontwerp van de vergunning heeft van 30 december 2021
tot en met 9 februari 2022 ter inzage gelegen. Tijdens
deze periode konden zienswijzen worden ingediend. Er
zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft daarom
besloten omgevingsvergunning te verlenen.
Ter inzage
De omgevingsvergunning met alle bijlagen kunt met
ingang van donderdag 3 maart 2022 tot en met woensdag
13 april 2022 bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code NL.
IMRO.1963.OVSGDBijdewatertor-VG01).

Wanneer u de stukken in het gemeentehuis of een
servicepunt wilt inzien adviseren wij u vooraf een afspraak
te maken met team Omgeving, bereikbaar via
telefoonnummer 14 0186.
Beroep indienen tegen de omgevingsvergunning
Tegen het besluit van het college om de
omgevingsvergunning vast te stellen kan beroep worden
ingediend. Een beroepschrift kan met ingang van 3 maart
tot en met 13 april 2022 worden ingediend door een
belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet
in staat is geweest om een zienswijze tegen het
ontwerpbesluit in te dienen.
In het beroepschrift moeten in ieder geval de volgende
gegevens vermeld worden:
• 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 kan worden gestuurd aan:
Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam
Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden van
de omgevingsvergunning via een voorlopige voorziening
De omgevingsvergunning treedt in werking een dag nadat
de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen dat de
omgevingsvergunning in werking treedt, kan een
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank.
Wanneer een belanghebbende gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
indient, wordt de werking van de omgevingsvergunning
opgeschort totdat op het verzoek om voorlopige
voorziening is beslist.
Vragen?
Voor vragen over deze omgevingsvergunning kunt u
terecht bij Sabine Voskamp via telefoonnummer 14 0186
of via e-mail sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Nieuws uit de gemeenteraad

Besluitvormende raadsvergadering
Dinsdag 8 maart

Wat besluit de gemeenteraad op dinsdag 8 maart? Kijk mee!
Wat besluit de raad over de aankoop van grond Hitsertse
Kade in Zuid-Beijerland? En stemt de raad in met het
voorstel om een multisportcomplex in Numansdorp te
ontwikkelen? Dit en meer staat dinsdagavond 8 maart
op de agenda van de raad. Kijkt u mee? De vergadering
start om 19.30 uur.
Publiek weer welkom
Vanaf 8 maart bent u van harte welkom om de
vergadering van de raad te volgen vanaf de publieke
tribune. De raad vergadert in de raadszaal van het
gemeentehuis van Oud-Beijerland.
Ontwikkeling zwembadcomplex Numansdorp
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 24 februari heeft de raad een debat
gevoerd over het voorstel. Is er voldoende duidelijkheid
bij omwonenden, verenigingen en de sportraad over de
plannen? En hebben fracties in de raad voldoende
vertrouwen dat het drukkere verkeer een uitweg heeft?
Lening voetbalvereniging
Een van de fracties uit de gemeenteraad heeft een
initiatiefvoorstel ingediend. De fractie stelt de raad voor
in te stemmen dat het college een lening – onder
voorwaarden – verstrekt aan de voetbalvereniging
NBSVV in Nieuw-Beijerland. Met de lening kan de
vereniging haar gebouwen (duurzaam) renoveren, zodat
deze weer voldoen aan de eisen van deze tijd. De
gebouwen worden niet alleen door de voetballers
gebruikt. Ook de kaartclub, de dartvereniging en de
kerkelijke gemeente zijn er regelmatig te vinden.

Het college heeft gereageerd op het voorstel: zij geeft
de raad mee dat in het door de gemeenteraad
vastgestelde beleid staat dat de gemeente geen
leningen geeft voor renovatie. Dat is, volgens dat
beleid, aan de verenigingen zelf. Het college wil de
vereniging tegemoet komen door te onderzoeken of de
vereniging vanuit de Stimuleringsregeling
duurzaamheid een deel van de investering kan
bekostigen. Als de raad vindt dat het college toch een
lening dient te verstrekken, dan kan dat betekenen dat
ook andere verenigingen voor zo’n lening in aanmerking
willen komen. Wat vindt de raad daarvan? Wil de raad dit
voorstel nog op 8 maart behandelen en besluiten of
wordt dit initiatiefvoorstel naar een latere datum
verplaatst?
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.
Wanneer 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.

Vergadering live online volgen
U kunt de vergadering op dinsdag 8 maart live online
volgen via https://www.gemeentehw.nl/rechtstreekseuitzendingen-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 8 maart 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.

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

Volg ons op




gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW

