Nieuws uit de gemeente
Week 14 | 6 april 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?

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

Adviseur Omgeving
& Erfgoed

Klantmanager werk/
Sociaal Medische Zaken

Adviseur Omgeving &
Erfgoed

Ondersteunend medewerker WMO/huisbezoeken

HR adviseur
(36 uur)

Senior medewerker
Verkeer

Inkoper aanbestedingen
openbare ruimte

Specialist Water &
Riolering

(36 uur)

(36 uur)

(36 uur)

(32-36 uur)

(24 uur)

(36 uur)

(36 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
Kom naar de bijeenkomst Gezonde Sportomgeving op donderdag 21 april
Vindt u het belangrijk dat u of uw kinderen in een gezonde omgeving kunnen
sporten? Sportclubs spelen hierbij een belangrijke rol. Maar hoe besteedt u hier
aandacht aan, en hoe zorgt u ervoor dat iedereen meedoet?
Kom naar de bijeenkomst om meer te leren over de thema’s: gezonde(re) kantine,
rookvrije omgeving en verantwoord alcoholgebruik. We sluiten af met een gezellig
netwerkmoment om kennis en ervaring uit te wisselen met andere bezoekers. Naast
bestuurders, (kantine)commissieleden zijn vrijwilligers, leden en ouders ook van harte
welkom!
• Donderdag 21 april;
• Van 19.00 tot 21.30 uur, inloop vanaf 18.30 uur;
• De locatie ontvangt u later per e-mail.
Kijk voor meer informatie op de website van Hoeksche Waard Actief of schrijf u
direct in. Neem voor vragen contact op met verenigingsadviseur Robin Tiberius
via robin@hoekschewaardactief.nl of 0186 - 68 58 02.

Startersfunctie junior
toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening
(32-36 uur)

Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening
(36 uur)

Extra energietoeslag voor lagere inkomens
De energieprijzen zijn de afgelopen periode flink gestegen. Veel huishoudens met een
lager inkomen hebben daardoor moeite de energierekening te betalen. Deze
huishoudens krijgen een energietoeslag van de gemeente.
Voor wie?
De energietoeslag is voor huishoudens met een laag inkomen.
Wat is een laag inkomen?
Een laag inkomen is het netto maandelijks inkomen van uzelf en uw eventuele partner
en mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm die voor uw leefsituatie geldt.
In het onderstaande schema hebben we een paar voorbeelden voor u op een rijtje
gezet. Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag of staat uw leefsituatie er niet
bij? Neem dan contact op met 14 0186 of mail naar info@gemeentehw.nl
Leefvorm

Maximaal
maandinkomen
zonder
vakantiegeld

Maximaal
maandinkomen met
vakantiegeld

U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.348,26

€ 1.419,22

U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot
pensioenleeftijd

€ 1.348,26

€ 1.419,22

U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot
pensioenleeftijd

€ 1.926,08

€ 2.027,45

U bent alleenstaand en gepensioneerd

€ 1.498,13

€ 1.576,98

U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

€ 2.028,53

€ 2.135,30

Wat telt mee als inkomen?
• Loon dat u krijgt van een werkgever.
• Uitkering van het UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie.
• Inkomen/winst uit eigen bedrijf.
• Inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning of grond en gebouwen
(vastgoed).
• Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie.
• Pensioen.
• Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee.
Het inkomen van kinderen die bij uw wonen telt niet mee.
Hoe hoog is de energietoeslag?
Huishoudens met een laag inkomen kunnen dit jaar éénmalig € 800,- aan
energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunt u (een deel van) de energiekosten
betalen.
Wat moet ik doen om de energietoeslag te krijgen?
Als uw inkomensgegevens bij de gemeente bekend zijn dan hoeft u niets te doen.
Heeft de gemeente geen inkomensgegevens van u dan moet u de energietoeslag zelf

aanvragen.
U bent bekend bij de gemeente als:
• u algemene bijstand ontvangt; of
• u een uitkering ontvangt op grond van de IOAW of IOAZ; of
• u in 2022 gebruik maakt/ heeft gemaakt van een minimaregeling; of
• u in een minnelijke schuldregeling zit.
Zelf aanvragen of met hulp
Bent u niet bekend bij de gemeente dan kunt u via het aanvraagformulier de
energietoeslag aanvragen. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op
met de formulierenbrigade van Humanitas via telefoonnummer 06-22384141 of met
het team Inkomen van de gemeente via telefoonnummer 14 0186.
Wanneer krijgt u het geld op uw rekening?
Als u bekend bent bij de gemeente dan krijgt u het bedrag tussen 1 en 15 april
automatisch uitbetaald. Als u niet bekend bent en een aanvraag hebt ingestuurd dan
wordt uw aanvraag in behandeling genomen op de datum van binnenkomst. Wij
streven er naar om dit met spoed af te handelen, maar in ieder geval binnen 8 weken.
Nog geen energietoeslag ontvangen?
Bent u bekend bij de gemeente en heeft u op 16 april nog niets ontvangen, neem dan
contact op met het team Inkomen van de gemeente via telefoonnummer 14 0186.
Heeft u betalingsproblemen?
Heeft u na het verkrijgen van de energietoeslag nog betalingsproblemen omdat uw
energiekosten hoger zijn, neem dan contact op met uw energieleverancier om
afspraken te maken over de betaling van de energierekening. Lukt dit niet en dreigt u
afgesloten te worden? Bel dan met het team Schulddienstverlening, zij zijn op
werkdagen telefonisch bereikbaar op 14 0186 of mail naar
schulddienstverlening@gemeentehw.nl.
Ook kunt u contact met dit team opnemen als u andere betalingsproblemen of
schulden hebt.
Weet u dat de gemeente u ook kan helpen om energie te besparen?
Het Regionaal Energieloket van de gemeente biedt informatie en advies aan inwoners
uit de Hoeksche Waard over energie besparen. Op hun website regionaalenergieloket.
nl/iedereen-doet-wat vindt u een gratis online boek (e-book) met 50
energiebespaartips. Met deze tips bespaart u vaak meteen op uw energierekening.
Ook kunt u vanaf 7 april een gratis cadeaubon aanvragen waarmee u
energiebesparende producten kunt kopen, zoals radiatorfolie, tochtstrips en
ledlampen. De cadeaubon heeft een waarde van € 44,-. De cadeaubon vraagt u vanaf
7 april aan via de website regionaalenergieloket.nl. Heeft u geen internet, bel dan
naar telefoonnummer 088 - 525 41 10 om een bon aan te vragen. Doe dit snel, want
op is op.

Tussenstand NK Tegelwippen: team HW aan kop!
We zijn nog maar ruim 2 weken geleden van start gegaan en we staan, na een
vliegende start, aan kop in ons klassement! De dag na de aftrap, op dinsdag 22 maart,
meldde een absolute topwipper bij het NK Tegelwippen 2.900 gewipte tegels voor
de Hoeksche Waard! Inmiddels stond de teller afgelopen maandag op 3.439 tegels.
Daarmee laten we team GO van buurgemeente Goeree-Overflakkee ver achter ons.
Maar, het is nog niet de tijd om ontspannen achterover te leunen. We zijn er nog lang
niet. Er kan in deze spannende derby tot en met maandag 31 oktober nog van alles
gebeuren. De Hoekschewaardse voorhoede heeft een inspirerende voorzet gegeven.
En nu pakken we door. Heeft u plannen om uw tuin, eigen buitenruimte of langs de
gevel ook de tegels te vervangen door groen? Top! Doe mee en help #teamHW naar

de overwinning. Vergeet niet om het aantal gewipte
tegels door te geven op de website:
nk-tegelwippen.nl. Als tegels worden vervangen
door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen trekt
overtollig regenwater makkelijker de grond in, is het
koeler bij heet weer en krijgen planten en kleine
dieren meer kans.
Benieuwd wat u kunt doen met de gewipte tegels?
Of waar u tegels en zand dat u overhoudt, kunt wegbrengen? Kijk dan voor meer
informatie op de website: gemeentehw.nl/nktegelwippen.

Week van het geld – Doet uw school volgend jaar ook mee?
Basisschoolkinderen kregen vorige week verschillende gastlessen van medewerkers
van gemeente Hoeksche Waard, Humanitas en Welzijn Hoeksche Waard over hoe je
het beste met geld om kan gaan. Het thema van dit jaar was ‘van doekoe tot digi!’,
waarbij de focus lag op de digitalisering van geld. Zo werd er gesproken over
contactloos betalen, internetbankieren en digitale betaalverzoeken.
Aanmelden voor de twaalfde editie in 2023
De gastlessen worden jaarlijks aangeboden tijdens de Week van het Geld. Ook
volgend jaar hopen we dat zoveel mogelijk scholen zich (weer) aanmelden voor de
lessen. Dit kan bij Welzijn Hoeksche Waard via telefoonnummer 088 - 730 89 00 of via
e-mail info@welzijnhw.nl. Of via de gemeente via e-mail PenL@gemeentehw.nl.

Week van het geld
De Week van het geld is een initiatief van het ministerie van Financiën om kinderen
en jongeren te leren omgaan met geld. Afgelopen week was er dagelijks een ‘Week
van het geld-journaal’, was er een doekrant beschikbaar vol opdrachten over slim
omgaan met geld en besteedde radiostation FunX dagelijks aandacht aan thema’s
rond geld en jongeren. Daarnaast gaven door het hele land bankiers, verzekeraars,
medewerkers van het ministerie van Financiën, gemeenten en lokale partijen
gastlessen. Scholen kunnen via de website van de ‘Week van het geld’ lesmateriaal
aanvragen om te gebruiken in de klas. Kijk voor meer informatie op
www.weekvanhetgeld.nl.

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, waar en hoe de eerste
vluchtelingen zijn opgevangen en hoe u zelf kunt helpen.

U vindt daar ook andere nieuwsbrieven waarvoor u zich kunt aanmelden. In de
nieuwsbrief staat een knop waarmee u zich, als u dat wilt, weer af kunt melden.
De eerste nieuwsbrief Oekraïne is inmiddels verstuurd en kan worden gelezen op de
volgende weblink: www.gemeentehw.nl/opvang-oekraine.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Oud-Beijerland
Webinar buurtactie Energiezuinig wonen: meld u nog snel aan en neem deel!
Woont u in de wijk Zuidwijk of Croonenburghwijk in Oud-Beijerland? Tijdens de online
informatiebijeenkomst op woensdag 13 april van 19.30 tot 20.30 uur, hoort u meer
over de buurtactie ‘Energiezuinig wonen’ voor woningeigenaren. Ook krijgt u meer
informatie over subsidies en leningen, die u kunt aanvragen om uw woning te
verduurzamen. Of u nu gaat verbouwen, verhuizen of in uw huis blijft wonen: energie
besparen is altijd een goed idee. Helemaal nu de energieprijzen zo stijgen. In een
energiezuinig huis woont u comfortabel én heeft u een lagere energierekening.

adviezen over de voorbeeldwoningen besproken. U krijgt een beeld van wat u kunt
doen om uw woning energiezuiniger te maken, hoeveel dit bespaart aan energie en
kost om uit te voeren. Daarnaast krijgt u handige tips om met weinig geld energie te
besparen. Dit onderdeel is ook interessant voor huurders. Ook kunt u uw vragen
stellen aan een professionele energieadviseur. Na afloop ontvangt u per e-mail de
adviesrapporten van de voorbeeldwoningen. Meld u snel aan via de website:
regionaalenergieloket.nl/acties

Kom naar de online informatieavond!
De online informatiebijeenkomst (webinar) wordt georganiseerd door het Regionaal
Energieloket in samenwerking met de gemeente. Tijdens de avond worden de

Tot slot, bent u al bekend met het gratis online boek (e-book) met 50
energiebespaartips? Kijk hiervoor op de website: regionaalenergieloket.nl/iedereendoet-wat

‘s-Gravendeel
Terugkoppeling inloopavond huisvesting maatschappelijke organisaties ‘s-Gravendeel
Gemeente Hoeksche Waard houdt op maandag 11 april van 18.30 tot 20.30 uur een
terugkoppeling van de inloopavond maatschappelijke organisaties in ’s-Gravendeel.
Tijdens de inloopavond op woensdag 30 maart is met vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties en inwoners vooral gesproken over welke ruimtes er
nodig zijn in het dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport.

Tevens kwamen andere onderwerpen zoals het onderhoud van de gebouwen en
inclusie aan de orde. Graag praten we met u verder over de huisvesting van
maatschappelijke organisaties in ’s-Gravendeel.
De terugkoppeling inloopavond wordt maandag 11 april gehouden in Sporthal de
Schenkel, Schenkeltje 7b in ’s-Gravendeel.

Puttershoek
15 duurzame woningen in Schouteneinde
Donderdag 31 maart ondertekenden wethouder Piet van Leenen en
projectontwikkelaars Gert Jan Sint Nicolaas en Arie Barth van Schouteneinde
Puttershoek BV de anterieure overeenkomst voor het bouwen van 15 woningen aan het
Schouteneinde in Puttershoek. Het plan is in goed overleg met de buurtbewoners tot
stand gekomen. Op de locatie die grenst aan de voormalige locatie van De Posthoorn
staan nu een bedrijfspand, een woning en een cluster met garageboxen. Daar komen nu
3 vrijstaande, 2 twee-onder-een-kapwoningen en 10 grondgebonden
levensloopbestendige woningen. Aansluitend op het bouwproject van De Posthoorn
worden daarmee aan de straatkant van het Schouteneinde 5 woningen gerealiseerd en
aan de waterkant 10 woningen. De doelgroep van de woningen is gezinnen en senioren.

Gasloos en energieneutraal
De woningen zijn ontworpen aan de hand
van het Woonkeur en worden gasloos en
energieneutraal gebouwd.
Planning
Het bestemmingsplan ligt ter inzage. De
verkoop van het project Pieters’ Landeke
start binnenkort. Meer informatie is te
vinden op www.pieterslandeke.nl.

V.l.n.r.: Arie Barth, wethouder Piet van Leenen
en Gert Jan Sint Nicolaas

Maasdam
Dorpsspreekuur Maasdam met Piet van Leenen
Op maandag 11 april houdt dorpswethouder Piet van Leenen spreekuur van 17.00 tot 18.30 uur in het gemeentehuis in Maasdam (Sportlaan 22).
Inwoners zijn van harte welkom om tijdens het inloopspreekuur van gedachten te wisselen met de wethouder over onderwerpen die hen bezighouden.
Omdat de wethouders het belangrijk vinden dat het gemeentebestuur bereikbaar moet zijn voor inwoners, houden zij inloopspreekuren in de
dorpen waarvoor zij dorpswethouder zijn.

Bekendmakingen
Awb Bekendmakingen

Alle stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in Oud-Beijerland. Voor
meer informatie kunt u, tenzij anders vermeld, contact opnemen met
gemeente Hoeksche Waard via telefoonnummer 14 0186.
Meer informatie vindt u op www.gemeentehw.nl

en op www.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze laatstgenoemde website
kunt u zich ook abonneren op de digitale verzending van de bekendmakingen en besluiten uit een zelf aangegeven gebied. U kunt via de
website ook de ‘Over uw buurt’ app downloaden.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

01-04-2022

‘s-Gravendeel
30-03-2022

Het bouwen van een woning - Eerste
Kruisweg (Sectie H nr.764) in ‘s-Gravendeel.
(Z/22/141130)

Goudswaard
28-03-2022

Het aanleggen van riolering en watergangen
- Kadastrale sectie E, perceelnr 1863 in
Goudswaard. (Z/22/140839)

Maasdam
01-04-2022

Het vervangen van de stalen buffertank Zuivelstraat 2 in Maasdam. (Z/22/141608)

01-04-2022

Progamma van eisen archeologische
begeleiding voor renovatie van het rioolgemaal
- Hoeksedijk sectie A nr. 3554 in Maasdam.
(Z/22/141502)

28-03-2022

28-03-2022

29-03-2022

Het kappen en herplanten van 9 gemeentelijke
bomen - Merwedestraat in Maasdam.
(Z/22/140791)
Het vervangen van een pannendak door
een rietendak - Dorpsstraat 44 in Maasdam.
(Z/22/140857)
Het plaatsen van 2 lichtmasten op veld 5 Sportlaan 30 in Maasdam. (Z/22/141001)

Mijnsheerenland
25-03-2022

Het uitbreiden van de woning - Blaaksedijk 221
in Mijnsheerenland. (Z/22/140596)

Numansdorp
29-03-2022

31-03-2022

28-03-2022

Het bouwen van een nieuwbouwwoning
- nabij Bommelskoussedijk sectie E 770 in
Numansdorp. (Z/22/140901)
Het herstellen van de fundering - Schuringsedijk
150 in Numansdorp. (Z/22/141473)

Het vergroten van de woning - Blamanstraat 1
in Oud-Beijerland. (Z/22/140610)
Het realiseren van een bezorgrestaurant
- Beijersehof 21 in Oud-Beijerland.
(Z/22/140828)

29-03-2022

Het plaatsen van een dakkapel - Zilvermeeuw 5
in Oud-Beijerland. (Z/22/140950)

30-03-2022

Het afbreken van de bestaande garage en op
een andere plaats weer opbouwen - Zinkweg
145 in Oud-Beijerland. (Z/22/141262)

Het wijzigen van de indeling van het
winkelcentrum en het verplaatsen van de
rolbaan - Vierwiekenplein 46-48 in
Oud-Beijerland. (Z/22/135431)

01-04-2022

Wijzigen van de voorgevel - Oostdijk 82 in
Oud-Beijerland. (Z/22/139649)

29-03-2022

Het aanleggen van een inrit - Jan van
der Heijdenstraat 26 Oud-Beijerland.
(Z/22/131658)

Strijen
01-04-2022

Het verbouwen van de schuur tot yogaschool Hoekseweg 14 in Strijen. (Z/22/128426)

29-03-2022

Het wijzigen van het gebruik van de schuur
naar woning - Oudendijk 57A in Strijen.
(Z/22/131504)

Strijensas
01-04-2022

Besluit d.d.

29-03-2022

Het plaatsen van zonnepanelen (gem.
monument) - Groot Cromstrijensedijk 1 in
Strijen. (Z/22/140789)
Het bouwen van 23 appartementen Trambaan/Oud Bonaventurasedijk 26 in Strijen.
(Z/22/140937)

31-03-2022

Zakelijke inhoud

Verzonden d.d.

28-03-2022

Het doorbreken van een muur tussen
woonkamer en keuken - Gatsedijk 18 in
Maasdam. (Z/22/134765)

Nieuw-Beijerland
30-03-2022

Het maken van een uitrit - Smalspoor 1 in
Nieuw-Beijerland. (Z/22/138667)

31-03-2022

Het verbreden van de dakkapel (nr. 9, kavel 56)
en het verbreden van de berging (nr. 1, kavel
60) - Akkerdreef 1 en 9 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/133340)

28-03-2022

Oud-Beijerland
25-03-2022

Het bouwen van een tijdelijke (1jaar)
overkapping - Laurens Jzn Costerstraat 4 A in
Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
10-05-2022. (Z/22/132424)
		

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

Naam organisatie

11-04 tot en
met 16-04-2022

Hartstichting in alle dorpen van gemeente
Hoeksche Waard.

Toekenning straatnaam
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

30-03-2022

Bouwlust in Puttershoek.

Verleende evenementenvergunningen
Verzonden d.d.

Standplaatsvergunning voor het innemen van
een standplaats voor de verkoop van vis op de
dinsdag in de periode van dinsdag 5 april 2022
tot en met donderdag 6 april 2032 van 14.00
uur tot 18.00 uur op het adres Emmastraat in
Heinenoord.

Maasdam
Evenementenvergunning t.b.v. NK
boomklimmen voor aankomende
boomverzorgers van donderdag 7 tot en met
zaterdag 9 april in Maasdam.

30-03-2022

Evenementenvergunning voor het houden van
de 11 Dorpen Rally op zaterdag 14 mei van
09.00 uur tot 11.00 uur. Startlocatie voor de
winkel aan de Oost-Voorstraat 4-6 in OudBeijerland.

30-03-2022

Evenementenvergunning voor het houden van
het Bram Roza festival op zaterdag 9 april van
15.00 uur tot 24.00 uur aan de Koninginneweg
126 in Oud-Beijerland.

30-03-2022

Standplaatsvergunning voor het innemen van
een tijdelijke standplaats voor de verkoop van
olie-krenten-pudding en appelbollen in de
periode van zaterdag 29 oktober 2022 tot en
met zaterdag 28 januari 2023 van 11.00 uur
tot 17.30 uur op het adres Julianastraat 58 in
Oud-Beijerland.

06-04-2022

29-03-2022

Het bouwen van een woning met aanbouw Kolonel 8 in Numansdorp. (Z/22/138965)

31-03-2022

Het plaatsen van een dakkapel - Patrijslaan 5 in
Numansdorp. (Z/22/135148)

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.

30-03-2022

‘s-Gravendeel

Evenementenvergunning voor het houden
van een rommelmarkt op zaterdag 11 juni van
07.00 tot 15.00 uur op het korfbalveld aan de
Beatrixlaan 32A in Westmaas.

Zuid-Beijerland

28-03-2022

31-03-2022

Het restaureren van de molenromp ‘landzicht’
- Burg de Zeeuwstraat 52a in Numansdorp.
(Z/21/115198)

Collectevergunning voor het huis aan huis
verkopen van peper- en ontbijtkoek op vrijdag 6
mei 2022 in Zuid-Beijerland.

29-03-2022

Evenementenvergunning voor de Koningsweek
in Zuid-Beijerland in de periode van
donderdag 21 tot en met zaterdag 30 april
ter hoogte van de Ridder van Dorplaan in
Zuid-Beijerland.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

01-04-2022

31-03-2022

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet tijdens NK
Boomklimmen Lageweg 7 in Maasdam van
donderdag 7 tot en met zaterdag 9 april.

Oud-Beijerland

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet tijdens de
Koningsweek in de periode van donderdag 21
april tot en met zaterdag 30 april ter hoogte
van de Ridder van Dorplaan in Zuid-Beijerland.

Het slopen van kassen - Polderweg 10 in
Mijnsheerenland. (Z/22/141450)

Het slopen van een gebouw - Zuidzijdsedijk 42
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/141425)

Numansdorp
29-03-2022

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet tijdens
Koningsdag op woensdag 27 april van 12.00 uur
tot en met 00.30 uur in sporthal Duyvesteyn
aan de Fazant 3 in Maasdam.

Het slopen van de buffertank - Zuivelstraat 2 in
Maasdam. (Z/22/141607)

Nieuw-Beijerland

Zakelijke inhoud

Zuid-Beijerland
30-03-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Anjerstraat 43 in
‘s-Gravendeel. (Z/22/140730)

Mijnsheerenland

Maasdam

29-03-2022

Zakelijke inhoud

Maasdam

28-03-2022

29-03-2022

Voor het houden van een kermis aan het Van
der Straatenplein in Mijnsheerenland, op:
woensdag 13 april van 13.00 uur tot 22.30 uur,
donderdag 14 april van 13.00 uur tot 22.30 uur,
vrijdag 15 april van 13.00 uur tot 19.00 uur,
zaterdag 16 april van 13.00 uur tot 24.00 uur,
maandag 18 april van 13.00 uur tot 23.00 uur.

Besluiten

Westmaas

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland

31-03-2022
Het verplaatsen van hekwerk - Industriestraat 2
in Numansdorp. (Z/22/136245)

Het bouwen van een woning - Paltrokmolen 1
in Numansdorp. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
10-05-2022. (Z/22/132411)

Zakelijke inhoud

Numansdorp
01-04-2022

Zakelijke inhoud

Numansdorp

Het plaatsen van een reclamebord op de gevel Edisonstraat 83 in Numansdorp. (Z/22/129306)

Heinenoord

Maasdam
30-03-2022

Datum
verlenging

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Het plaatsen van een kozijn met openslaande
deuren - Beneden Nieuwstraat 23 in
Westmaas. (Z/22/140971)

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland
Het plaatsen van een dakopbouw - Nassaulaan
13 in Puttershoek. (Z/22/141022)

Westmaas
29-03-2022

Het bouwen van een garage naast de woning Kerkplein 7 in Strijensas. (Z/22/131091)

Beslistermijn verlengen

Numansdorp

Strijen
28-03-2022

Het plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde - Marijkestraat 33 in Strijen.
(Z/22/132156)

01-04-2022

Het bouwen van een nieuwbouwloods Steegjesdijk 6 in Piershil. (Z/22/141004)

Puttershoek
29-03-2022

01-04-2022

29-03-2022

Piershil
29-03-2022

Het renoveren van woningen - Asterstraat 2
tot en met 16, Azaleastraat 1 tot en met 19 en
2 tot en met 16, Begoniastraat 7 tot en met
11, Graaf van Egmondstraat 58 tot en met 68,
Lisstraat 1 tot en met 19 en 2 tot en met 16 en
Ribesstraat 2 tot en met 42 in Oud-Beijerland.
(Z/22/137669)

Geweigerde omgevingsvergunningen

Oud-Beijerland
26-03-2022

Wet op de Kansspelen

Oud-Beijerland

31-03-2022

Het verwijderen en afvoeren
van asbesthoudend materiaal Torensteepoldersekade 3 in Numansdorp.
(Z/22/141030)

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Admiraal
de Ruyterstraat 88 in Oud-Beijerland.
(Z/22/141326)

KENNISGEVING
Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van
onroerende zaken ter onteigening in gemeente
Hoeksche Waard voor de uitvoering van het
bestemmingsplan Parallelweg N217 van gemeente
Hoeksche Waard.
Onteigeningsplan Parallelweg N217.
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Het college van B&W deelt mee dat op verzoek van De
Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een
ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag
liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het
ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van gemeente
Hoeksche Waard onroerende zaken ter onteigening aan
die nodig zijn voor de uitvoering van het
bestemmingsplan Parallelweg N217.
Het bestemmingsplan voorziet in de realisering van de
parallelweg N217 met vrijliggend fietspad tussen
Maasdam en ‘s-Gravendeel in gemeente Hoeksche
Waard.
Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken
zijn de onderscheiden bestemmingen Verkeer en de
dubbelbestemmingen Waarde – Archeologische
Verwachting hoog 1, Waarde – Archeologische
Verwachting middelhoog 1 en Leiding – Water
toegekend.

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de,
ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste
stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:
• Gemeente Hoeksche Waard, locatie Oud-Beijerland,
W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland (openingstijden
staan op de website van de gemeente).
• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 in
Utrecht (alleen op afspraak).

Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. ON4-2021100826. Een schriftelijke reactie kan per post worden
verzonden naar postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per
e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan
liggen ter inzage vanaf 5 april tot en met 16 mei 2022.

Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting
gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in
hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik
willen maken van de mogelijkheid om te worden
gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 30 mei 2022
om 14.00 uur in het gemeentehuis van Hoeksche Waard,
locatie Maasdam, Sportlaan 22 in Maasdam. Hiervoor
wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.
Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van
het coronavirus (COVID-19) kan het zijn dat de
hoorzitting telefonisch zal plaatsvinden. Indien dat het
geval is, zal de minister degenen die hebben aangegeven
gehoord te willen worden daar later over informeren.

Wilt u de stukken digitaal opvragen? Stuur dan een mail
naar cdloketonteigening@wrs.nl en vermeld daarbij het
dossiernummer, met daarin een verzoek tot digitale
toezending van de stukken, onder vermelding van
dossiernummer ON4-2021-100826.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor
genoemde periode schriftelijk of mondeling hun
zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar
voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan
Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister voor
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV

Wilt u nadere inlichtingen over de procedure, een
afspraak maken om een zienswijze mondeling kenbaar te
maken of het ontwerpbesluit inzien in Utrecht? Neem
dan contact op met mevrouw S.E.M. Rob-Rüssel van
Rijkswaterstaat Corporate Dienst, via telefoonnummer
06 - 12 09 75 85 of met de heer A.H.W. Steenvoorden via
telefoonnummer 06 - 13 27 13 84.

Mijnsheerenland
Vastgesteld bestemmingsplan ‘N217-Polderweg (waterleiding)’
De gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard stelde
op dinsdag 8 maart 2022 het bestemmingsplan ‘N217Polderweg (waterleiding)’ gewijzigd vast.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
In de berm aan de zuidzijde van de N217, ter hoogte van
de kruising met de Polderweg, ligt een waterleiding.
Deze waterleiding wordt verlegd in iets zuidelijker
richting (richting de Binnenmaas). Deze verplaatsing is
nodig om werkzaamheden aan het kruispunt N217Polderweg te kunnen uitvoeren.
Door het verleggen van de waterleiding moeten wij het
bestemmingsplan aanpassen. Deze aanpassing ziet toe
op het verleggen van de ligging van de
dubbelbestemming ‘Leiding-Water’. Wij verleggen de
dubbelbestemming van de bestaande ligging van de
waterleiding naar de nieuwe ligging van de waterleiding.
Hierdoor worden de belangen van de waterleiding in de
toekomst goed geborgd.
Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 18
november tot en met 29 december ter inzage. Tijdens
deze periode kon een ieder zienswijzen of overlegreactie
indienen. Wij ontvingen 1 overlegreactie.
De overlegreactie gaf aanleiding om de beschrijving van
het provinciaal beleid in paragraaf 4.4 (archeologie en
cultuurhistorie) van de toelichting van het
bestemmingsplan aan te passen. Daarnaast hebben wij
de maatregelen die in het kader van de zorgplicht uit de
Wet natuurbescherming geadviseerd worden ambtshalve

toegevoegd aan de toelichting het bestemmingsplan.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en alle
bijlagen liggen met ingang van donderdag 7 april 2022
tot en met woensdag 18 mei 2022 ter inzage. U kunt de
stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.BPN217PDWPTH21-VG01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis of servicepunt
inzien? Maak dan een afspraak met L. Bos van team
Omgeving via telefoonnummer 088-6471251.
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
7 april tot en met woensdag 18 mei 2022 beroep
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende
deze termijn 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 een dag nadat de
beroepstermijn is verstreken in werking. 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 deze bekendmaking? Neem dan
contact op met L. Bos van team Omgeving via
telefoonnummer 088-6471251 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Numansdorp
Ontwerp-omgevingsvergunning voor het restaureren van de molenromp ‘Landzicht’ - Burg de
Zeeuwstraat 52 a in Numansdorp
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat een verzoek om omgevingsvergunning
is ingediend voor de activiteit ‘handelen met gevolgen

voor beschermde monumenten’ voor restauratie van het
metselwerk en voegwerk van de molenromp aan de Burg
de Zeeuwstraat 52 a in Numansdorp. Het pand betreft

een rijksmonument (monumentnummer: 527680).
Het plan betreft omvangrijk metsel- en voegwerkherstel
aan de binnen- en buitenzijde van de molenromp. De

bovenste meter van de romp wordt gedemonteerd en
opnieuw opgetrokken waarbij twee rollagen worden
gereconstrueerd.
Burgemeester en wethouders overwegen op grond van
artikel 2.1, lid 1, onder f, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te
verlenen.
Ter inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van donderdag 7 april tot en
met donderdag 19 mei 2022 ter inzage. De ontwerp-

omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn
op verzoek in te zien. U kunt hiervoor een e-mail met
vermelding van zaaknummer: Z/21/115198 sturen aan:
omgevingsvergunning@gemeentehw.nl.
Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kunt u (bij voorkeur
schriftelijk) uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar
voren brengen. Het indienen van een zienswijze per
e-mail is niet mogelijk.
Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning kunt u richten aan:

Het college van burgemeester en wethouders van
gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland, onder vermelding van
‘zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning molenromp
‘Landzicht’ - Burg de Zeeuwstraat 52 a in Numansdorp
(zaaknummer: Z/21/115198)’.
Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een
definitief besluit. Bij de bekendmaking van het
definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de
vervolgprocedure. Voor meer informatie kunt u ook
contact opnemen via info@gemeentehw.nl of
telefoonnummer 088 - 647 36 47.

Omgevingsvergunning wijzigen brandcompartimentering en legaliseren van het gebruik van
een bestaande schuur als woning aan de Schuringsedijk 27s in Numansdorp
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
verleende op dinsdag 29 maart 2022 een omgevings
vergunning voor het wijzigen van de brandcompar
timentering en het legaliseren van het gebruik van een
bestaande schuur als woning aan de Schuringsedijk 27s
in Numansdorp. 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 het wijzigen van de
brandcompartimentering en het legaliseren van het
gebruik van de schuur als woning mogelijk gemaakt. Het
ontwerp van de vergunning lag van donderdag 3 februari
tot en met woensdag 16 maart 2022 ter inzage. Tijdens
deze periode konden zienswijzen worden ingediend. Wij
ontvingen geen zienswijzen. Het college besloot daarom
de omgevingsvergunning te verlenen.
Ter inzage
De omgevingsvergunning met alle bijlagen liggen met
ingang van donderdag 7 april 2022 tot en met woensdag
18 mei 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de

plannummer: NL.IMRO.1963.OVSchurd27sND21-VG01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis of servicepunt
inzien? Maak dat een afspraak met M. Koster van team
Omgeving via telefoonnummer 088 - 647 10 17.
Beroep indienen tegen de omgevingsvergunning
Tegen het besluit van het college om de
omgevingsvergunning vast te stellen kan beroep worden
ingediend. 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 kan aantonen dat hij of 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 er
gedurende de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank schort de
werking van de omgevingsvergunning, op totdat op het
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem
dan contact op met M. Koster via telefoonnummer
088-647 10 17 of via e-mail ro@gemeentehw.nl.

Oud-Beijerland
Ter inzage legging Ontwerpbesluit Alcoholwetvergunning Bibliotheek Hoeksche Waard
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat op 17 december 2021 een aanvraag
voor een Alcoholwetvergunning is ontvangen voor het
schenken van alcoholhoudende drank door Stichting
Bibliotheek Hoeksche Waard op het adres Waterstal 1 in
Oud-Beijerland.
Ter inzage
Het ontwerp van het te nemen besluit ligt ter inzage
vanaf vrijdag 8 april tot en met vrijdag 20 mei 2022. Op
de voorbereiding van een beslissing op een aanvraag om
een Alcoholwetvergunning voor een para-commerciële

instelling is de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van toepassing (Afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht). Dit betekent dat een
ontwerp van het te nemen besluit met ingang van 8 april
tot en met 20 mei 2022 ter inzage ligt op het gemeente
huis in Oud-Beijerland tijdens de openingstijden. Wilt u
de stukken digitaal inzien dan kunt u deze opvragen via
antoinet.dendekker@gemeentehw.nl.

van de Alcoholwetvergunning ter inzage ligt. Dit doet u
door een brief te sturen aan de Burgemeester van de
gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA
Oud-Beijerland. U kunt uw zienswijze ook mondeling
indienen. Maak hiervoor wel tijdig een afspraak
met Antoinet den Dekker via telefoonnummer
088 – 647 37 28. Een op tijd ingediende zienswijze wordt
betrokken bij het nemen van het besluit op de aanvraag
voor de Alcoholwetvergunning.

Mogelijkheid om een zienswijze te geven
Belanghebbenden kunnen een zienswijze (bij voorkeur
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het ontwerp

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uitgebreide procedure
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.

Inzage
De beschikking ligt van donderdag 7 april tot en met
vrijdag 20 mei 2022 ter inzage in het gemeentehuis in
Oud-Beijerland. Wanneer u de beschikking wilt inzien,
adviseren wij u vooraf een afspraak te maken met de
gemeente Hoeksche Waard, bereikbaar via
telefoonnummer 14 0186.

worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen
tegen deze beschikking een beroepschrift indienen
binnen zes 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.

Beroep instellen
De aanvrager, belanghebbenden en degenen die een
zienswijze naar voren hebben gebracht tegen de
ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan

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

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit
Omgevingsbeheer, via telefoonnummer 078 - 770 85

Het college van B&W van Hoeksche Waard maakt bekend
dat zij, op dinsdag 29 maart 2022, heeft besloten om op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
de eerder verleende omgevingsvergunning(en) van
TotalEnergies Marketing Nederland N.V. ambtshalve te
wijzigen. Het betreft de inrichting Autobedrijf Bosman
B.V., gelegen aan de Randweg 15 te Oud-Beijerland. Deze
locatie is geregistreerd onder zaaknummer: Z-20-377367.

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.

Puttershoek
Anterieure overeenkomst plan Schouteneinde 54/52 en Zijdewinde 12 in Puttershoek
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat een anterieure overeenkomst is
gesloten voor het ontwikkelen van woningbouw aan het
Schouteneinde 54/52 en Zijdewinde 12 in Puttershoek.
Op de locatie zijn nu een voormalig bedrijfspand, een
woning en garageboxen aanwezig. De initiatiefnemer
heeft het plan om de bebouwing op de percelen af te
breken en hiervoor in de plaats 15 woningen te

realiseren. Deze overeenkomst gaat over
grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke
ordening.
De overeenkomst is met initiatiefnemers gesloten om te
garanderen dat de kosten die samenhangen met de
ontwikkeling door initiatiefnemers gedragen worden.

De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst
ligt voor iedereen ter inzage. Wilt u de zakelijke
beschrijving inzien? Dan verzoeken wij u een afspraak te
maken met de projectleider van dit plan Leen Vos,
bereikbaar via telefoonnummer 14 0186.
Het is niet mogelijk om tegen deze overeenkomst
zienswijzen, bezwaar of beroep in te dienen.

Bekendmaking Wet milieubeheer
Op maandag 28 maart is een melding ontvangen in het
kader van het ‘Besluit mobiel bouw- en sloopafval. Het
gaat over het plaatsen van een mobiele puinbreker op
een locatie aan de Laning 1 in Puttershoek. De werkzaam
heden vinden plaats in de periode van maandag 28 maart

tot en met dinsdag 31 mei, gedurende maximaal
7 werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur.
Meer informatie?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid via het telefoonnummer 078 - 770 85 85. De
directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter heeft.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Boezemkade 9 Puttershoek’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan
‘Boezemkade 9 Puttershoek’ met bijbehorende ter
inzage legt.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het initiatief betreft het opsplitsen van het perceel
Boezemkade 9 in Puttershoek in 4 woonkavels., Op het
perceel staat nu een hoofdgebouw en een schuur. Met
het opsplitsen van het perceel blijft het hoofdgebouw
behouden. Op 2 af te splitsen percelen worden 2 nieuwe
woningen gebouwd. De bestaande schuur wordt
gesloopt, waarna dit bouwvlak wordt vergroot en er 1
nieuwe woning wordt teruggebouwd. Met het ontwerp
bestemmingsplan wordt dit initiatief mogelijk gemaakt.
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Boezemkade 9

Puttershoek’ en alle bijlagen liggen met ingang van
donderdag 7 april tot en met woensdag 18 mei 2022 ter
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963,BPBoezemkade9PTH21-ON01).

u richten aan:
De gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard,
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan
‘Boezemkade 9 Puttershoek’.

Wilt u de stukken in het gemeentehuis of een servicepunt
inzien? Maak dan een afspraak met Éowyn van
Miltenburg van team Omgeving via telefoonnummer
088 – 647 37 77.

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.

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 de ontwerp omgevingsvergunning kunt

Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of heeft
u vragen het ontwerp bestemmingsplan? Neem dan
contact op met Éowyn van Miltenburg van team
Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 37 77of via
e-mail eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Groeneweg 16 Puttershoek’ en ontwerp omgevingsvergunning
Het college B&W van gemeente Hoeksche Waard maakt
bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan ‘Groeneweg
16 Puttershoek’ en de ontwerp omgevingsvergunning
voor het perceel Groeneweg 16 in Puttershoek met
bijbehorende ter inzage legt.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan en ontwerp
omgevingsvergunning
Eigenaren van het evenementencomplex ‘Alcazar’ aan de
Groeneweg 16 in Puttershoek sluiten de deuren. Om het
gebied opnieuw te ontwikkelen is het
ontwerpbestemmingsplan ‘Groeneweg 16 Puttershoek’
opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan en de
ontwerp omgevingsvergunning maakt de bouw van 67
woningen mogelijk. De coördinatieregeling maakt het
mogelijk om de benodigde besluiten voor een
ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden.
Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (Wet
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op
het perceel meest zuidelijk gelegen 2-onder-1 kap
woning en voor bouwkavel C niet voldoet aan de
grenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De
overschrijding wordt veroorzaakt door
wegverkeerslawaai. Het college heeft het voornemen om

hiervoor een hogere waarde geluid 51 dB en 52 dB vast
te stellen.
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Groeneweg 16
Puttershoek’’, het ontwerpbesluit hogere waarden (Wet
geluidhinder), de ontwerp omgevingsvergunning en alle
bijlagen liggen met ingang van donderdag 7 april tot en
met woensdag 18 mei 2022 ter inzage. U kunt de stukken
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
(onder plannummer: NL.IMRO.1963.BPGroenw16PTH22ON01). Wilt u de stukken in het gemeentehuis of een
servicepunt inzien? Maak dan een afspraak met Éowyn
van Miltenburg van team Omgeving via telefoonnummer
088 – 647 37 77.
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 de ontwerpbestemmingsplan kunt u
indienen bij de gemeenteraad Hoeksche Waard, Postbus
2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder vermelding van
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Groeneweg 16

Puttershoek’.
Uw zienswijze tegen het ontwerp besluit hogere waarden
kunt indienen bij het college van B&W van gemeente
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA, Oud-Beijerland,
onder vermelding van ‘zienswijze besluit hogere waarden
Groeneweg 16 Puttershoek’
Uw zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning
kunt u indienen bij het college van B&W van de gemeente
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland,
onder vermelding van ‘ontwerp omgevingsvergunning
Groeneweg 16 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 het ontwerp bestemmingsplan? Neem dan
contact op met Éowyn van Miltenburg van team
Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 37 77of via
e-mail eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl.

Westmaas
Bekendmaking Wet milieubeheer
Op woensdag 16 maart is een melding ontvangen in het
kader van het ‘Besluit mobiel bouw- en sloopafval. Het gaat
over voor het plaatsen van een mobiele puinbreker op een
locatie aan de Smidsweg 20 in Westmaas. De werkzaam
heden vinden plaats in de periode van donderdag 7 april

tot en met donderdag 30 juni, gedurende maximaal 2
werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur.
Meer informatie?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid via het telefoonnummer 078 - 770 85 85. De
directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter heeft.

Nieuws uit de gemeenteraad

De raad luistert op
dinsdag 12 april

Raadsleden nieuwe
gemeenteraad geïnstalleerd

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad?
Bijvoorbeeld over de eenmalige bijdrage energietoeslag
lage inkomens? Dat kan tijdens de beeldvormende
bijeenkomst op dinsdag 12 april. Deze start om 19.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland.

Woensdag 30 maart is de nieuwe gemeenteraad
Hoeksche Waard geïnstalleerd. Burgemeester Aptroot
nam bij 37 raadsleden de eed of belofte af. De raad in
nieuwe samenstelling kan aan de slag! In dezelfde
vergadering heeft de raad 30 burgerleden benoemd.

U bent van harte welkom deze eerste bijeenkomst van de
raad in nieuwe samenstelling te volgen vanaf de publieke
tribune!

Raadsleden
mevrouw J.H. Blaak - van de Lagemaat (CDA)
de heer P. Boogaard (CDA)
de heer P.L. Booman (D66)
de heer R.M. Croonenberg (VVD)
de heer M.S.C. Filak (VVD)
mevrouw T. Heimans (GroenLinks)
de heer G.J. Janssens (SGP)
de heer W.E.R. de Jong (Constructief Hoeksche Waard)
de heer M.A. de Koning (PvdA)
mevrouw A. Koole (Voorwaards HW)
mevrouw J. Kuipers - van Nugteren (CDA)
de heer A. van der Linden (SGP)
de heer H.C. van der Linden (Lokalen Hoeksche Waard)
de heer K. van der Linden (SGP)
de heer A.P. de Man (VVD)
de heer P. van der Meer (CDA)
de heer G. Neele (SGP)
de heer E.H.W. Niedeveld (Lokalen Hoeksche Waard)
de heer B.J. Niemansverdriet (CDA)
de heer L.V.M. Niemantsverdriet (VVD)
de heer M.R.R.S. Pahladsingh (Voorwaards Hoeksche
Waard)
de heer C. Raijer (D66)
de heer B. Ridderhof (Lokalen Hoeksche Waard)
de heer V.S. Rietvelt (GroenLinks)
de heer P.J. Rijken (CDA)
de heer B. Rinsma (Waardig Ouder Worden Hoeksche
Waard)
mevrouw E.C. Rood (Voorwaards Hoeksche Waard)
de heer A.F. van Ruiven (Lokalen Hoeksche Waard)
mevrouw O.W.J. Sibrijns (VVD)
de heer H.E. Steen (ChristenUnie)
mevrouw A.M.E. Sundermeijer (BurgerBelangen)
de heer H.A. Verbiest (Lokalen Hoeksche Waard)
mevrouw Verburgh - van Raavens (Constructief Hoeksche
Waard)
mevrouw A.F. Vervelde – Tuk (ChristenUnie)
de heer I.R. Vogel (Voorwaards Hoeksche Waard)
de heer P. Westdijk (PvdA)
de heer A.D. van der Wulp (SGP)

Op dinsdag 12 april 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 bijeenkomst bijwonen? Lees dan
verder onder het kopje ‘Bijeenkomst bijwonen’.
In de bijeenkomst op dinsdag 12 april kunt u onder
andere ook inspreken op bestemmingsplan Laan van
Heemstede in Puttershoek en op het voorstel om digitaal
zienswijzen in te mogen dienen als mensen bezwaar
willen maken tegen een bestemmingsplan. Nu mag dat
alleen schriftelijk – via briefpost – of mondeling. Om dit
ook via de digitale weg mogelijk te maken, is er een
besluit tot openstellen van de digitale weg nodig. Verder
geeft griffier Geertje de Schipper een presentatie over
het reglement van orde raad Hoeksche Waard 2022.
Tegemoetkoming in de energiekosten
Mede door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn de
energieprijzen flink gestegen. De overheid maakt zich
zorgen of met name huishoudens met een inkomen op of
net boven de bijstandsnorm deze kosten nog wel kunnen
betalen. Zij krijgen daarom een eenmalige bijdrage in de
energiekosten van € 800,-. De uitvoering van deze
regeling wordt neergelegd bij de gemeenten. Het extra
geld wordt naar verwachting na mei uitbetaald aan de
gemeente. Omdat de gemeente deze huishoudens nu al
tegemoet wil komen, vraagt het college de raad om dit
bedrag ‘voor te schieten’ en een bedrag van € 1.639.000,beschikbaar te stellen.

Bijeenkomst bijwonen
U bent van harte welkom in het gemeentehuis aan de W.
van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland. De bijeenkomst start
om 19.30 uur.
De gehele agenda en de stukken voor de bijeenkomst
vindt u op https://www.gemeentehw.nl/
agendas-en-vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 12
april.

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 2 manieren kunt u op dinsdag 12 april
uw stem laten horen:
• U kunt inspreken tijdens de vergadering. We
ontvangen u graag dinsdag 12 april om 19.30 uur op
het gemeentehuis in Oud-Beijerland. Hier wordt u
geholpen met het persoonlijk inspreken tijdens de
raadsbijeenkomst. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan
uiterlijk dinsdag 12 april 12.00 uur aan ons doorgeven
via griffie@gemeentehw.nl of via 088 - 647 18 74?
• U kunt schriftelijk inspreken; graag ontvangen wij uw
tekst dan uiterlijk 12.00 uur op dinsdag 12 april via
griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en
het onderwerp waarop u inspreekt.

Uitslag
gemeenteraadsverkiezingen
Maandag 21 maart is tijdens een speciale vergadering van
het hoofdstembureau de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Tijdens de
vergadering werd ook uitleg gegeven over de
zetelverdeling en wie op basis van het aantal
uitgebrachte (voorkeurs)stemmen voor benoeming in
aanmerking komt.
Politieke partij
CDA
Lokalen Hoeksche Waard
SGP
VVD
D66
GroenLinks
ChristenUnie
PvdA
Constructief Hoeksche Waard
BurgerBelangen
VoorWaards
Waardig Ouder Worden

Stemmen
5958
5140
4959
4649
2113
2282
2408
2402
2235
1347
3685
1149

Zetels
6
5
5
5
2
2
2
2
2
1
4
1

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




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

gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW

