Nieuws uit de gemeente
Week 13 | 30 maart 2022

Kom werken bij gemeente Hoeksche Waard!
Wil jij werken in een unieke streek waarbij
jij het verschil kan maken voor 88.000
inwoners? Dan is gemeente Hoeksche Waard
op zoek naar jou! Durf jij vanuit verschillende
richtingen te kijken en wil je met jouw
vakmanschap persoonlijke impact hebben op
de ontwikkeling van de Hoeksche Waard?

Word jij
mijn nieuwe
collega?

Adviseur Omgeving
& Erfgoed (36 uur)
(36 uur)

Inkoper aanbestedingen
openbare ruimte
Klantmanager Werk/
Sociaal Medische Zaken

(32-36 uur)

Kwaliteitsmedewerker
WMO

Specialist Water
& Riolering

Operationeel
leidinggevende sociaal
ontwikkelbedrijf

Startersfunctie junior
Toezichthouder Bouw
& Ruimtelijke Ordening

Senior medewerker
Verkeer

Toezichthouder Bouw
& Ruimtelijke Ordening

(24 uur)

HR Adviseur

(36 uur)

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

(36 uur)

(36 uur)

(36 uur)

(32-36 uur)

(36 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
Aanvragen vergoeding controle coronatoegangsbewijzen 2022
Vanuit het Rijk is wederom geld beschikbaar gesteld voor vergoeding van extra
kosten die door ondernemers, verenigingen en instellingen gemaakt zijn voor de
controle van het coronatoegangsbewijs (CTB). Het gaat bijvoorbeeld om gemaakte
personeelskosten. Bent u in de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022 open
geweest, heeft u CTB controles uitgevoerd en hiervoor extra kosten gemaakt? Dan

kunt u de kosten voor deze periode gedeeltelijk vergoed krijgen. Een aanvraag
hiervoor indienen kan tot en met donderdag 7 april. Kijk voor meer informatie
over de voorwaarden en voor het aanvraagformulier vergoeding CTB op
www.gemeentehw.nl/ondernemersloket.

Brandweer Zuid-Holland Zuid zoek vrijwilligers
Vrijwilligers vormen het hart van de brandweer. Heeft u ambitie om mensen te helpen? Bent u stressbestendig
en daadkrachtig? Dan bent u misschien wel de durfal die Brandweer Zuid-Holland Zuid zoekt om 1 van hun
teams in Goudswaard, Heinenoord, Klaaswaal, Nieuw-Beijerland, ’s-Gravendeel of Zuid-Beijerland te versterken.
Samen gaan jullie voor veiligheid in de regio.
Word ook brandweervrijwiller en sluit aan bij een geweldig team. Aanmelden kan via www.gabijdebrandweer.nl

Week van het Geld - Weet jij wat een geldezel is?
Geldezels zijn mensen die – soms onbewust – hun rekening uitlenen aan criminelen
die zo gestolen geld kunnen wegsluizen. De criminelen benaderen, bijvoorbeeld met
een zielig verhaal, mensen, en dus ook kinderen, om hun bankgegevens (betaalpas,
pincode, rekeningnummer) te delen. Wist je dat 11% van de jongeren iemand kent
die als geldezel benaderd is? En dat een geldezel strafbaar is?

aan dit educatieve project zijn: Brielle, Dordrecht, Gorinchem, Hellevoetsluis, HendrikIdo-Ambacht, Hoeksche Waard, Krimpen aan den IJssel, Nissewaard, Rotterdam en
Westvoorne.

Maak ook je kind bewust van online gevaren
Zorg ervoor dat je kind zich bewust is van online gevaren, ook bij het
internetbankieren. Een leuke en laagdrempelige manier is om de educatieve online
game HackShield te spelen. Het is speciaal ontwikkeld voor basisschoolleerlingen.
Het leert ze niet alleen hoe ze online gevaar kunnen herkennen en voorkomen, maar
ook hoe ze hun omgeving hiertegen kunnen beschermen. De game wordt
voortdurend uitgebreid met nieuwe uitdagingen en de kinderen kunnen op elk
moment instappen. Zoals nu, in de Week van het Geld.
Regionaal project HackShield Future Cyber Heroes
De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is eind vorig jaar begonnen met de regionale
uitrol van het project HackShield Future Cyber Heroes. Deelnemende gemeenten

Speel HackShield in de Week van het Geld
Veel bankzaken worden online gedaan. Cybercriminelen maken hier gebruik van en
proberen online geld te stelen. 2 karakters van het spel HackShield, de geldexperts
Richy en Richie, hebben allebei een team opgericht. Sluit je bij één van de teams
aan en ga de strijd aan tegen cybercrime én het andere team. Je krijgt iedere dag
een opdracht waarmee je punten en zogenoemde ‘Shields’ kan scoren. Heeft jouw
team aan het eind van de week de meeste punten? Dan win je een exclusief Shield.
Alle Cyber Agents uit het winnende team maken ook nog eens kans op een
exclusief HackShield prijzenpakket!

Meld je aan en strijd mee tegen cybercrime!
Ben je er klaar voor? Meld je dan snel aan voor Team Richy of Team Richie via
www.joinhackshield.nl/weekvanhetgeld. En vergeet niet om al je vriendjes,
vriendinnetjes, klasgenootjes, neefjes, nichtjes en andere vrienden en bekenden uit
te nodigen voor jouw team. Hoe groter je team, hoe meer kans je hebt om te
winnen!

Aanmelden nieuwsbrief Oekraïne
Wilt u op de hoogte blijven van wat er in de Hoeksche Waard gebeurt rond de opvang
van vluchtelingen uit de Oekraïne? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Oekraïne
via onze website: www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven. U ontvangt dan het laatste
nieuws over bijvoorbeeld (mogelijke) opvanglocaties, wanneer de eerste

vluchtelingen worden verwacht en wat u zelf kunt doen.
U vindt daar ook andere nieuwsbrieven waarvoor u zich aan kunt melden. In de
nieuwsbrief staat een knop waarmee u zich, als u dat wilt, weer af kunt melden.

Dementiewijzer Hoeksche Waard
Woensdag 23 maart overhandigde wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat de
eerste Dementiewijzer van de Hoeksche Waard aan Riekie Jansen en Piet de Groot.
Riekie Jansen schrijft gedichten en maakte een gedicht dat zo goed paste in de
Dementiewijzer dat het erin is opgenomen. Piet de Groot is mantelzorger van zijn
vrouw die dementie heeft en heeft vanuit die ervaring meegedacht over de inhoud.
Wat vindt u in de Dementiewijzer?
• Vragen die u kunt hebben als u een vermoeden heeft van dementie;
• Informatie van organisaties in de Hoeksche Waard en daarbuiten die iets kunnen
betekenen voor mensen met dementie;
• Tips over omgaan met mensen met dementie.

Meer informatie
De Dementiewijzer is
een initiatief vanuit
de projectgroep
Dementievriendelijke
samenleving. De
Dementiewijzer ligt
op zorglocaties en in
Hoeksche Huiskamer,
Huiskamers van de Wijk en het Odensehuis HW. Ook kunt de wijzer online lezen via
www.helpmijzorgen.nl/hoekschewaard.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
‘s-Gravendeel
Inloopavond huisvesting maatschappelijke organisaties ‘s-Gravendeel
Gemeente Hoeksche Waard organiseert op woensdag 30 maart van 19.00 tot 21.00
uur een inloopavond om de huisvestingsbehoefte van maatschappelijke organisaties
in ’s-Gravendeel te onderzoeken. De gemeente vindt het heel belangrijk om samen
met de inwoners van ’s-Gravendeel te onderzoeken welk maatschappelijk vastgoed
nodig is in ‘s-Gravendeel. Graag nodigen we maatschappelijke organisaties met een
huisvestingsvraagstuk dan ook uit om met ons mee te denken en te praten over
huisvesting. Ook eigenaren van vastgoed (in ’s-Gravendeel) waar maatschappelijke
organisaties gehuisvest kunnen worden, nodigen we van harte uit om op deze avond
met ons het gesprek aan te gaan.

Programma
18.30 – 19.00
inloop met koffie/thee
19.00 – 19.30
presentatie gemeente Hoeksche Waard
19.30 – 20.30	mogelijkheid om vragen te stellen en informatie uit te wisselen
over maatschappelijk vastgoed
20.30 – 21.00
afsluiting
U bent welkom in ‘t Trefpunt, Weegje 1d in ’s-Gravendeel.

Numansdorp
Werkzaamheden verleggen wandelpad Numansdorp gestart
De werkzaamheden voor het verleggen van het wandelpad achter voetbalvereniging
NSVV zijn inmiddels gestart. De bruggetjes zijn in de week van 21 maart verplaatst
naar de nieuwe locatie. In de week van 4 april worden de hekken langs het wandelpad
geplaatst. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen gebruik maken van de tijdelijke

route over het terrein van NSVV. Wij vragen hiervoor uw begrip. Zodra het werk klaar
is, kan het nieuwe wandelpad gelijk in gebruik genomen worden. Heeft u nog vragen,
bel dan 14 0186 of 088 - 647 36 47.

Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen

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.

Besluit d.d.

19-03-2022

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

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

19-03-2022

Het tijdelijk (1,5 jaar) plaatsen van een
woonunit - Polderdijk 17t in Maasdam.
(Z/21/123510)

Ontvangen d.d.

22-03-2022

Goudswaard
21-03-2022

19-03-2022

24-03-2022

Het wijzigen van de gevel en plaatsen
handelsreclame - Emmastraat 2 in Heinenoord.
(Z/22/139580)

21-03-2022

Het plaatsen van een tijdelijke woonruimte
- Voorstraat 16 in Nieuw-Beijerland.
(Z/21/124665)

25-03-2022

Het realiseren van een dakopbouw en
dakkapel - Doelweijk 47 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/131671)

23-03-2022

Het wijzigen van de voorgevel - Maasdijk 22 in
Mijnsheerenland. (Z/22/139625)

Het aanpassen van een parkeerplaats Zuidzijdsedijk 20 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/140015)
Het bouwen van een berging/bijgebouw
- Doelweijk 2 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/140572)

18-03-2022

Het aanpassen van de gevelreclame - Beneden
Oostdijk 18 in Oud-Beijerland. (Z/22/139579)

20-03-2022

Het plaatsen van 2 nieuwe kozijnen - Oostdijk
82 in Oud-Beijerland. (Z/22/139649)

21-03-2022

Het bouwen van een tuinhuis - Prinses
Irenestraat 1 in Oud-Beijerland. (Z/22/139811)

22-03-2022

Het plaatsen van een recamezuil/
vlaggenmasten - Laurens Jzn Costerstraat 12 in
Oud-Beijerland. (Z/22/140023)

22-03-2022

Het splitsen van het pand - Oostdijk 13 in
Oud-Beijerland. (Z/22/139863)

24-03-2022

Het uitbreiden van de woning aan de zij- en
achtergevel - Multatulipad 65 in
Oud-Beijerland. (Z/22/140276)

22-03-2022

Het bouwen van een tuinhuis, schuur Oosthoek 21 in Piershil. (Z/22/140343)

Puttershoek
25-03-2022

Verzonden d.d.

19-03-2022

23-03-2022

Zakelijke inhoud

Klaaswaal
21-03-2022

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet op 27
april 2022 van 12.00 tot 00.00 voor de locatie
aan de Voorstraat 27 in Klaaswaal.

23-03-2022

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet op 25
maart 2022 van 08.00 uur tot 00.30 uur aan de
Botweg 1b in Klaaswaal.

Numansdorp
23-03-2022

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet op 11
juni 2022 tussen 18.00 uur en 00.00 uur aan de
Buttervliet 3 in Numansdorp.

Oud-Beijerland
21-03-2022

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet op 2
en op 27 april 2022 van 11.00 tot 17.30 uur aan
de Oost-Voorstraat 4-6 in Oud-Beijerland.

Piershil
23-03-2022

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet op
27 april 2022 van 12.00 tot 23.00 uur aan de
Voorstraat 18 in Piershil.

Wet op de Kansspelen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Zuid-Beijerland
22-03-2022

Zakelijke inhoud

Vergunning voor het organiseren van een
loterij ten behoeve van de Christelijke
Muziekvereniging Crescendo op 10 juni 2022 in
Zuid-Beijerland.

De vergunning is ingetrokken voor het
aanpassen van een tegelveldje naar extra
parkeerplaatsen nabij de Handelstraat 48 in
Numansdorp.

Beslistermijn verlengen
Datum
verlenging

Verzonden d.d.

22-03-2022

Zakelijke inhoud

Evenementenvergunning voor het houden
van een Dodenherdenking op 4 mei 2022 van
19.00 uur tot 22.00 uur op de Kerkstraat en de
begraafplaats in ‘s-Gravendeel.

21-03-2022

Het graven van een nieuwe watergang en
het aanleggen van 3 nieuwe dammen, het
vervangen/aanleggen van ongeveer 8 duikers
en het verwijderen e - Sectie W nr. 478 in
Strijen. (Tussen Zuiddijk t.h.v. nummer 14b in
Maasdam en Hoekseweg t.h.v. nummer 8 in
Strijen). De beslistermijn wordt met 6 weken
verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De
nieuwe beslisdatum wordt daardoor 04-052022. (Z/21/124011)

23-03-2022

Het plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde - Marijkestraat 33 in Strijen. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 05-05-2022.
(Z/22/132156)

Klaaswaal
23-03-2022

Evenementenvergunning voor het Roparun
feest op 25 maart 2022 van 20.00 uur tot 01.00
uur aan de Botweb 1b in Klaaswaal.

Maasdam
25-03-2022

Evenementenvergunning voor
koningsdagactiviteiten op 27 april 2022 van
10.00 uur tot 00.30 uur in en achter sporthal
Duyvesteyn aan de Fazant 3 in Maasdam.

Numansdorp

24-03-2022

Het realiseren van een nieuw uitpad/
brug - Kerkstraat 10 in ‘s-Gravendeel. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 20-04-2022.
(Z/22/132040)

Strijen

‘s-Gravendeel
24-03-2022

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

23-03-2022

Het uitbreiden van een woning - Oudendijk 37
in Strijen. (Z/22/139632)

Het plaatsen van een overkapping aan
de zijkant van de woning - Eikenlaan 48a
Puttershoek. (Z/21/125687)

Numansdorp

Het restaureren van de buitenkozijnen en
het metselwerk - Arent van Lierstraat 3 in
Puttershoek. (Z/22/140528)

Strijen

Verzonden d.d.

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Piershil
24-03-2022

Het plaatsen van een dakopbouw op het
huidige dakterras - Wielsingel 40 in
Oud-Beijerland. (Z/22/132453)

Puttershoek

Het bouwen van een woning - Fortlaan 39 in
Numansdorp. (Z/22/140171)

Oud-Beijerland

Het bouwen van een woning - Kolonel 1 in
Numansdorp. (Z/21/125977)

Evenementenvergunning voor het houden van
een Dodenherdenking op 4 mei 2022 van 18.50
uur tot 20.20 uur op de Havendam en in het
Laningpark in Oud-Beijerland.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Oud-Beijerland
22-03-2022

Het aanleggen van padelbanen tc de
Binnenmaas - Laan van Moerkerken 27 in
Mijnsheerenland. (Z/22/140329)

Numansdorp
23-03-2022

Het bouwen van een opslagloods Boendersweg 6 in ‘s-Gravendeel.
(Z/21/116839)

Maasdam

Nieuw-Beijerland
22-03-2022

Het realiseren van een geluidsscherm en
overkapping wasplaats - Molendijk 96 in
‘s-Gravendeel. (Z/22/131815)

Numansdorp

Mijnsheerenland
24-03-2022

24-03-2022

Het realiseren van bedrijfsbebouwing Nieuwendijk 23 in Goudswaard. (Z/22/139754)

Heinenoord
18-03-2022

21-03-2022

Nieuw-Beijerland
Het bouwen van een woning - Groene
Kruisstraat achter nummer 51 in
‘s-Gravendeel. (Z/22/140043)

24-03-2022

‘s-Gravendeel

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

Evenementenvergunning voor Crescendo in
Concert 2022 op 11 juni 2022 van 15.30 uur
tot 22.30 uur in de Sporthal Cromstrijen aan de
Buttervliet 3 in Numansdorp.
Evenementenvergunning voor de
Rommelmarkt Scouting Driestromengroep op
9 april 2022 van 10.00 uur tot 15.00 uur in de
Dorpshaven in Numansdorp.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)
Datum
Collecte

Naam organisatie

04-04 tot en
met 09-04-2022

Fonds Gehandicaptensport in alle dorpen van
gemeente Hoeksche Waard.

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

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.

Oud-Beijerland
21-03-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Croonenburgh 47
in Oud-Beijerland. (Z/22/139757)

25-03-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Seringenstraat 45
in Oud-Beijerland. (Z/22/140493)

Zuid-Beijerland
23-03-2022

Zakelijke inhoud

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Oranjeweg 74 in
Zuid-Beijerland. (Z/22/140127)

Puttershoek
10-03-2022

*RECTIFICATIE*
Het slopen van opstallen en het verwijderen
van asbest – Arent van Lierstraat 24 en
Pieter Repelaerstraat 51 in Puttershoek.
Z/22/138374

Aanwijsbesluit toezichthouders
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft besloten om de medewerkers van Scheurwater
Security, die toezicht houden op de naleving van de wijze

van exploiteren door horecaondernemers, aan te wijzen
als toezichthouder. Dit besluit treedt in werking op
donderdag 31 maart 2022.

Kennisgeving besluit ontheffing geluid Haringvlietbrug
De gemeente heeft op 16 maart 2022 een besluit
genomen op de aanvraag met zaaknummer Z/22/136660
voor ontheffing geluid, artikel 4:6 APV, in verband met
onderhoudswerkzaamheden aan de Haringvlietbrug (het
vervangen van veerklemmen aan het beweegbare
brugdek). De ontheffing is verleend.
De ontheffing is geldig in de periode
• van 25 maart tot en met 15 april tussen 19.00 en 01.00
uur (uitgezonderd zaterdag en zondag);
• van 20 april tot en met 23 april tussen 22.00 en 05.00
uur;
• van 16 mei tot en met 20 mei 2022 tussen 22.00 en
05.00 uur;

• van 23 mei tot en met 25 mei 2022 (reserve) tussen
22.00 en 05.00 uur;
• van 25 mei tot en met 3 juni tussen 19.00 tot 01.00 uur
(zaterdag en zondag).
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn enkel digitaal
beschikbaar en kunnen per email worden verstuurd. U
kunt hiervoor een bericht sturen aan:
VTHjuridisch@gemeentehw.nl. Vermeld in de email het
zaaknummer en locatie.

Procedure
Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken
tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven
genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan
het college van burgemeester en wethouders van
gemeente Hoeksche Waard, postbus 2003, 3260 EA
Oud-Beijerland. De termijn voor het indienen van een
bezwaar start op 17 maart 2022 en bedraagt 6 weken.
Voor meer informatie over de procedure en het maken
van een afspraak kunt u contact opnemen via
info@gemeentehw.nl of telefoonnummer
088 - 647 36 47.

Oud-Beijerland
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Jan van der Heijdenstraat
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 22 december 2021 een melding
in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft
ontvangen van W2 Bouw B.V. Het gaat over het oprichten

van een bouwbedrijf gespecialiseerd in houtskeletbouw
aan de Jan van der Heijdenstraat 16 in Oud-Beijerland
(Z-21-401933).

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

Mijnsheerenland
Ontwerpbestemmingsplan ‘Laan van Westmolen 90 Mijnsheerenland’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerp bestemmingsplan
‘Laan van Westmolen 90 Mijnsheerenland’ ter inzage
legt.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
HW Wonen heeft het voornemen om de locatie van de
voormalige Gemeentewerf aan de Laan van Westmolen
90 in Mijnsheerenland te herontwikkelen. De grond is
sinds 2006 grotendeels eigendom van HW Wonen.
Initiatiefnemer wil de aanwezige bebouwing afbreken en
daarvoor in de plaats 10 sociale huurwoningen bouwen.
Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (Wet
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op
(omschrijving waar overschrijding geluid plaatsvindt) niet
voldoet aan de grenswaarde van 48 dB uit de Wet
geluidhinder. De overschrijding wordt veroorzaakt door
het wegverkeer afkomstig van de provinciale weg N489.

Het college heeft het voornemen om hiervoor een
hogere waarde geluid 51 dB vast te stellen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Laan van Westmolen 90
Mijnsheerenland’, het ontwerpbesluit hogere waarden
(Wet geluidhinder) en alle bijlagen liggen met ingang van
donderdag 31 maart tot en met woensdag 11 mei 2022
ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.BPLvWmolen90MHL21-ON01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan
een afspraak met Sabine Voskamp van team Omgeving
via telefoonnummer 088 - 647 14 75.
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 tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt
u indienen bij de gemeenteraad van gemeente Hoeksche
Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan
‘Laan van Westmolen 90 Mijnsheerenand’.
Uw zienswijze tegen het ontwerp besluit hogere waarden
kunt u indienen bij het college van B&W van gemeente
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland,
onder vermelding van ‘zienswijze besluit hogere waarden
‘Laan van Westmolen 90 Mijnsheerenland’.
Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of heeft
u vragen over het ontwerp bestemmingsplan? Neem dan
contact op met Sabine Voskamp van het team Omgeving
via telefoonnummer 088 - 647 14 75 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Numansdorp
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Lange Biesakkersweg 11 Numansdorp’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
stelde op 22 maart 2022 het wijzigingsplan ‘Lange
Biesakkersweg 11 Numansdorp’ gewijzigd vast.
Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Dit wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de vorm
van een agrarisch bouwvlak op het perceel Lange
Biesakkersweg 11 Numansdorp. Door de vorm van het
agrarisch bouwvlak te wijzigen, ontstaat ruimte voor het
realiseren van een bedrijfsgebouw en een doelmatige
erfinrichting. De oppervlakte van het bouwvlak blijft
ongewijzigd.

bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
(onder plannummer: NL.IMRO.1963. PLBiesaw11NMD21VG01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan
een afspraak met Martina Koster van team Omgeving via
telefoonnummer 088 – 647 10 17.
Beroep indienen
Tegen het besluit van het college om het wijzigingsplan
vast te stellen, staat rechtstreeks beroep open bij de
Raad van State.

• 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.

Het ontwerp wijzigingsplan lag ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan lag van donderdag 11
november 2021 tot en met woensdag 22 december 2021
ter inzage. Tijdens deze periode kon een ieder
zienswijzen en/of overlegreacties indienen. Wij ontvingen
2 overlegreacties. De overlegreacties gaven aanleiding
om het wijzigingsplan aan te passen. De aanpassingen
betreffen het opnemen van de aanwezige buisleidingen
met bijbehorende risicoafstanden en het
handelingsprotocol in de ruimtelijke onderbouwing.

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 31
maart tot en met woensdag 11 mei 2022 beroep
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende
deze termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij:
1. tijdig een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan
indiende;
2. kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
wijzigingsplan in te dienen;
3. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn
aangebracht bij het vaststellen van het wijzigingsplan.

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking
treden van het wijzigingsplan, via een voorlopige
voorziening
Het wijzigingsplan treedt een dag nadat de
beroepstermijn is verstreken in werking. Om te
voorkomen dat het wijzigingsplan, 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 wijzigingsplan op totdat
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het wijzigingsplan ‘Lange
Biesakkersweg 11 Numansdorp’ en alle bijlagen liggen
met ingang van donderdag 31 maart tot en met
woensdag 11 mei 2022 ter inzage. U kunt de stukken

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);

Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan
contact op met Martina Koster van team Omgeving via
telefoonnummer 088 – 647 10 17 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Puttershoek
Ontwerpbestemmingsplan ‘Schouteneinde 54 / 52 en Zijdewinde 12 Puttershoek’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerp bestemmingsplan
‘Schouteneinde 54 / 52 en Zijdewinde 12 Puttershoek’
met bijbehorende stukken ter inzage legt.

woensdag 11 mei 2022 ter inzage. U kunt de stukken
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
(onder plannummer: NL.IMRO.1963.
BPSchouten54PTH22-ON01).

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plangebied ligt aan het Schouteneinde 54/52 en de
Zijdewinde 12 te Puttershoek. Op de locatie zijn nu een
voormalig bedrijfspand, een woning en garageboxen
aanwezig. Het plan heeft het doel om de bebouwing op
de percelen af te breken en hiervoor in de plaats 15
woningen te realiseren.

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan
een afspraak met Krista Lorsheijd van team Omgeving via
telefoonnummer 088 - 647 12 78.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Schouteneinde 54 / 52
en Zijdewinde 12 Puttershoek’, en alle bijlagen liggen
met ingang van donderdag 31 maart tot en met

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 tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt
u indienen bij de gemeenteraad van gemeente Hoeksche

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

Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Schouteneinde 54 / 52 en Zijdewinde 12 Puttershoek’.
Anterieure overeenkomst
Voor dit plan sluiten wij een anterieure overeenkomst op
grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. In de
anterieure overeenkomst maken wij afspraken over het
kostenverhaal en de locatie eisen.
Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of heeft
u vragen over het ontwerp bestemmingsplan? Neem dan
contact op met Krista Lorsheijd van het team Omgeving
via telefoonnummer 088 - 647 12 78 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

