Nieuws uit de gemeente
Week 16 | 21 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?

Adviseur Omgeving
& Erfgoed
(36 uur)

Word jij
mijn nieuwe
collega?

	
Adviseur Integrale

Veiligheid / taakaccent
ondermijning
(36 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!

	
Inkoper aanbestedingen

openbare ruimte
(36 uur)

	
Klantmanager werk/

Sociaal Medische Zaken
(32-36 uur)

	
Medewerker Frontoffice

Burgerzaken
(24 uur)

	
Specialist Water

& Riolering
(36 uur)

	
Startersfunctie junior

toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening
(32-36 uur)

	
Toezichthouder Bouw &

Ruimtelijke Ordening
(36 uur)

	
Senior medewerker

Verkeer
(36 uur)

Meewerk- en/of afstudeerstage toezichthouder Bouw en Ruimtelijke Ordening. Voor een 3e of 4e jaars hbo
student Bouwkunde, voor minimaal 4 maanden.

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
Herdenken op 4 mei
Op woensdag 4 mei vindt de Nationale Dodenherdenking plaats en herdenken we
onze oorlogsslachtoffers. Om 20.00 uur worden 2 minuten stilte gehouden.
Publiek weer welkom bij Dodenherdenking
In gemeente Hoeksche Waard zijn op deze dag in diverse dorpen
herdenkingsbijeenkomsten. Deze worden bijgewoond door collegeleden en leden
van de raad. Alle inwoners zijn daarbij van harte welkom.

Burgemeester Aptroot is dit jaar aanwezig bij de herdenking in Oud-Beijerland, waar
hij een bloemstuk neerlegt bij het Joods Monument ‘Am j’Israel Chai’. Na een stille
tocht spreekt hij vervolgens de aanwezigen toe en een legt hij een krans bij het
oorlogsmonument ‘Vrij’ in het Laningpark.
De programma’s per dorp kunt u lezen op onze website
www.gemeentehw.nl/dodenherdenking.

Servicepunten gesloten op Koningsdag en Bevrijdingsdag
Op woensdag 27 april (Koningsdag) en donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn de
servicepunten van gemeente Hoeksche Waard gesloten.

Kijk voor onze actuele openingstijden op
www.gemeentehw.nl/contact/servicepunten.

Enquête over het ‘levensverhaal’ van de Hoeksche Waard
Gemeente Hoeksche Waard is begonnen met het schrijven van het ‘levensverhaal’
van de Hoeksche Waard. Elk gebied is het resultaat van eeuwenlange omgang van
mensen met hun omgeving. De sporen ervan zie je terug in het landschap, de
ondergrond, infrastructuur en bebouwing. Ook staan we nadrukkelijk stil bij het
natuurlijke landschap en de sporen die daarvan nog zichtbaar zijn.

van de Cultuurhistorische Landschapsbiografie, willen we als gemeente graag input
van de inwoners vragen, zodat iedereen zich uiteindelijk met het product kan
identificeren. Daarom hebben we een korte online enquête samengesteld, met de
vraag of iedereen die wil invullen.

In de zogenaamde Cultuurhistorische Landschapsbiografie over de Hoeksche Waard
integreren we de kennis daarover vanuit verschillende disciplines (de onlangs
verschenen Canon en de opgestelde Omgevingsvisie) in een samenhangend verhaal.
Een integrale benadering die goed aansluit op de Omgevingswet.

De enquete vindt u via de volgende link: gemeentehw.nl/levensverhaalhw. Het
invullen van de enquête is een eerste oriënterende stap, later in het proces worden
ook informatie- en themabijeenkomsten georganiseerd waarin veel ruimte is voor het
delen van kennis en informatiebronnen. Aan de hand van de bijeenkomsten kunnen
we het ‘levensverhaal’ van de Hoeksche Waard verder invullen en verder verfijnen.

Input inwoners via enquête
Bij het opstellen van de Canon en de Omgevingsvisie bleek dat er veel kennis en
bereidheid aanwezig is bij de inwoners van de Hoeksche Waard. Bij de ontwikkeling

Meer informatie
Meer informatie over Cultuurhistorische Landschapsbiografie over de Hoeksche
Waard is te lezen via gemeentehw/levensverhaalhw.

De vergunning binnen een flits op uw mat!
Wie in gemeente Hoeksche Waard een dakkapel wil plaatsen op zijn woning, hoeft
voortaan minder lang te wachten op de benodigde vergunning. Vanaf zondag 1 mei
start de gemeente met het afgeven van flitsvergunningen.

De flitsvergunning is bedoeld voor eenvoudige bouwwerkzaamheden rondom uw
woning. Hieronder vallen onder andere dakkapellen, dakopbouwen, in/-uitritten,
kozijnen, bijgebouwen, overkappingen en erfafscheidingen.

Als u gaat (ver)bouwen aan uw woning, dan wilt u dat graag eenvoudig en snel
kunnen doen. Niets vervelender als u eerst een lange vergunningsprocedure moet
doorlopen. Een vergunning aanvragen duurt normaal gesproken zo’n 8 tot 14 weken.
Flitsvergunningen kunnen binnen 10 werkdagen worden verstrekt. U vraagt de
vergunning via de normale weg aan, maar u krijgt wel versneld antwoord!

Wilt u 1 van deze zaken realiseren? Controleer dan op onze website
www.gemeentehw.nl of het in aanmerking komt voor een flitsvergunning.
De komende tijd doet de gemeente ervaring op met het verlenen van de
flitsvergunning. In de toekomst komen misschien meer werkzaamheden in
aanmerking voor een flitsvergunning. Houdt u daarom onze website in de gaten.

Riool verstopt? Pas op met wie u in zee gaat!
Bent u op zoek naar een loodgieter of een ontstoppingsbedrijf? Let dan goed op met wie u zakendoet. Het
is de laatste tijd helaas alweer meerdere keren voorgekomen dat inwoners een onverwacht hoge rekening
moesten betalen voor dit soort werkzaamheden. In plaats van een paar 100 euro moesten zij meer dan €
1.600 betalen.
Zoeken via een zoekmachine op het internet levert niet altijd het meest deskundige of goedkoopste bedrijf
op. Er wordt bijvoorbeeld geadverteerd met lage voorrijkosten en ze doen zich voor alsof ze een
betrouwbare lokale partij zijn. Maar uiteindelijk krijgen mensen een hele hoge rekening gepresenteerd én is
vaak het probleem niet opgelost. Kiest u voor een (lokale) ondernemer, benader deze dan altijd via zijn
eigen website of rechtstreekse telefoonnummer.
Wat moet u doen bij een verstopping van het riool?
In eerste instantie is het goed om na te gaan of de verstopping op uw eigen terrein zit. Zit het probleem voorbij de erfscheiding of weet u niet zeker of dat het geval is?
Neem dan contact op met de gemeente. Kijk voor meer informatie op www.gemeentehw.nl > Riolering aansluiting en storing.

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein bijwonen?
De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard vergadert 1 keer per maand op
maandagavond, om 18.00 uur. Wilt u de vergadering van maandag 25 april bijwonen?

Meld u zich dan aan via secretariaat@asdhw.nl.
Kijk voor de complete agenda en meer op www.asdhw.nl.

Relatie cursus ‘Houd me Vast’
Ook dit jaar wordt in de Hoeksche Waard de ‘Houd me Vast’ cursus aangeboden.
Deze cursus helpt je om je partnerrelatie te verbeteren. Je vermindert ruzies en krijgt
meer begrip voor elkaar. Door het volgen van de cursus ontstaat bij de meeste
deelnemers een betere emotionele verbinding. Je leert anders te kijken naar
patronen binnen jullie relatie en leert negatieve patronen te stoppen, door de
onderliggende emoties en behoeftes te herkennen. Hiermee komt er meer aandacht
voor elkaar en voor de liefde. Een cadeau voor jullie zelf en jullie kinderen!

gecertificeerde EFT*-trainers. In de cursus ga je actief aan de slag met het
gelijknamige lees- en werkboek. De cursus wordt gesubsidieerd door de gemeente,
alleen de boeken moeten zelf worden betaald. Deze kosten bedragen € 46,-.

De ‘Houd me vast’ cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur, onder leiding van 2

*EFT staat voor Emotionally Focuses Therapy

Wilt u meer informatie over deze cursus? Neem dan contact op met Nora Buijs via
n.buijs@kwadraad.nl of met Adrie Verbaan via a.verbaan@kwadraad.nl of bel naar
088 – 90 40 00 en vraag naar Nora of Adrie uit de Hoeksche Waard.

Bekijk nu zelf wanneer Logeerzorg voor u beschikbaar is
Mantelzorg wordt vaak met liefde gegeven, maar het kan soms ook belastend zijn.
Gelukkig kunt u als mantelzorger af en toe even op adem komen door gebruik te
maken van Logeerzorg. In het Wijkpension van Alerimus zijn alle faciliteiten voor een
goede opvang van uw naaste voorhanden. Vanaf heden is Logeerzorg nu nog beter in
te plannen. Via de nieuwe Logeerzorgagenda ziet u meteen op welke dagen
Logeerzorg nog beschikbaar is en welke dagen al zijn geboekt. Is Logeerzorg nog
beschikbaar? Dan kunt u ook meteen een reserveringsaanvraag doen.
De Logeerzorgagenda is een initiatief vanuit Thuis in de Kern en als samenwerking
tussen gemeente Hoeksche Waard en Alerimus te vinden op de website van Alerimus
via: www.alerimus.nl/mantelzorg/logeren.

Ook gebruikmaken van Logeerzorg?
Dat kan. Via de online Logeeragenda kunt u een reserveringsaanvraag indienen. Team
Wmo van de gemeente neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om uw aanvraag
door te spreken.
Uiteraard kunt u voordat u een reserveringsaanvraag doet ook bellen of mailen voor
meer informatie (088 – 647 19 20 / contactwmo@gemeentehw.nl). Een keer komen
kijken? Maak dan een afspraak via zorgbemiddeling@alerimus.nl of telefonisch,
0186 - 65 96 59.

Houd uw brievenbus in de gaten!
Binnekort valt namelijk het voorjaarsnummer van het seniorenmagazine ‘Wegwijs’
weer op de deurmat van alle 70-plussers in de Hoeksche Waard. De Wegwijs neemt u
mee naar buiten; zo kunt u in de rubriek Wonen lezen dat er in de natuur meer
gebeurt dan u denkt, zijn er diverse fietsgroepen om bij aan te sluiten of kunt u een

tochtje maken op de duo- of rolstoelfiets of met de riksja. De columniste geniet van
haar dorp en mocht u nieuwsgierig zijn naar die zwart-gele stille karretjes die je
steeds meer ziet: de Wielewaal brengt u uit en thuis in uw dorp.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Numansdorp
OBS De Dubbeldekker staat stil bij oorlog en vrijheid
Op donderdag 14 april brachten zo’n 21 leerlingen van groep 8 van OBS De
Dubbeldekker een bezoek aan 2 kindgraven op de algemene begraafplaats in
Numansdorp. Jaapje van Nugteren en Bernardus Koch waren nog geen 2 jaar oud
toen ze op 12 mei 1940 bij een bombardement in de Havenstraat in Numansdorp om
het leven kwamen.
Kindgraven maken indruk
De Dubbeldekker adopteerde in 2014 de graven van de oorlogsslachtoffertjes. Elk
jaar gaan de leerlingen langs om de grafstenen schoon te maken. Wethouder Harry
van Waveren stond samen met hen stil bij de gebeurtenissen tijdens de Tweede
Wereldoorlog en de betekenis van leven in vrijheid. Het maakt elke keer indruk op de

achtstegroepers als ze op de
begraafplaats de grafstenen zien waarop
de volledige namen en leeftijden staan.
Verschillende scholen in de Hoeksche
Waard hebben oorlogsgraven en
-monumenten geadopteerd. Net voor de
Dodenherdenking op woensdag 4 mei
brengen ze daaraan een bezoek. Zo
krijgen de kinderen er een gevoel bij en
wordt het verhaal van de oorlog niet
vergeten.

Strijen
Strijen krijgt er 155 nieuwe woningen bij
Dinsdag 19 april ondertekenden wethouder Piet van Leenen en Leonard Batenburg
van BO Wonen de anterieure overeenkomst voor het bouwen van nieuwe woningen
aan de Randweg en de Schenkeldijk in Strijen. In het plan Land van Essche III komen
veel goedkope woningen, onder andere voor jongeren en starters. Het gaat om
sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen van maximaal € 225.000, -,
middeldure huurwoningen van maximaal € 1.000, - p/maand, middeldure
koopwoningen van maximaal € 355.000, - en dure koopwoningen. De woningtypen
lopen uiteen van rijwoningen, twee-onder-een-kap-woningen, vrijstaande woningen
en appartementen.

Ook is er ruimte voor een bijzondere woonvorm: particulier opdrachtgeverschap en/
of collectieve woonvorm. Land van Essche III wordt een duurzame klimaatadaptieve
wijk, ingericht voor elektrisch rijden met veel ruimte voor groen en spelen. De
woningen worden toekomst- en levensloopbestendig gebouwd. De ontwikkelaar
verwacht begin 2023 te kunnen starten met bouwen. Oplevering vindt dan plaats in
2024. Kijk op gemeentehw.nl/woningbouwprojecten voor het laatste nieuws over
Land van Essche III.

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

13-04-2022

13-04-2022

Het plaatsen van een vluchttrap en vluchtdeur
aan de rechterzijgevel van de kerk - Langestraat
16a in ‘s-Gravendeel. (Z/22/143560)

Het uitvoeren van diverse activiteiten op gebied
van milieu en bouw - Boendersweg 36 en 36a in
‘s-Gravendeel. (Z/22/143717)

Mijnsheerenland
11-04-2022

10-04-2022

Het plaatsen van een carport - Gorzenweg 4 in
Heinenoord. (Z/22/143024)

13-04-2022

Het bouwen van een bedrijfsgebouw - Reedijk
Sectie G 1942 in Heinenoord. (Z/22/143618)

Het wijzigen van de kozijnen aan de voorkant
en linker zijgevel - Wilhelminastraat 7 in
Mijnsheerenland. (Z/22/143285)

Numansdorp
08-04-2022

Heinenoord

Het uitbreiden van het dak en de topgevel
aan de oostgevel - Schuringsedijk 150 in
Numansdorp. (Z/22/142948)

Oud-Beijerland
11-04-2022

Het verlengen van de dakopbouw en het
plaatsen van een dakkapel - Stravinskypad 26 in
Oud-Beijerland. (Z/22/143283)

Klaaswaal
08-04-2022

Het verbouwen van woning - Voorstraat 35 in
Klaaswaal. (Z/22/142974)

12-04-2022

Het aanleggen van een inrit - Winterkoning 10
in Oud-Beijerland. (Z/22/143464)

10-04-2022

Het plaatsen van een dakkapel op de tweede
verdieping aan de voorzijde van de woning
- Paardebloemstraat 21 in Klaaswaal.
(Z/22/143022)

14-04-2022

Het plaatsen van buitenreclame bij het oude
raadhuis - Waterstal 1 in Oud-Beijerland.
(Z/22/143850)

‘s-Gravendeel
13-04-2022

Het aanleggen van een inrit Leerambachtstraat 50 in ‘s-Gravendeel.
(Z/22/143827)

Maasdam
12-04-2022

Zuid-Beijerland
11-04-2022

Het bouwen van een serre - Zwanegatsedijk 3 in
Maasdam. (Z/22/143459)

Het afwijken van de ruimtelijke regels voor
het bouwen van een schuur - Oranjeweg 80 in
Zuid-Beijerland. (Z/22/143127)

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

13-04-2022

Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel
11-04-2022

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

14-04-2022

Het bouwen van een woning - Waterlelie 16 in
‘s-Gravendeel. (Z/22/138433)

14-04-2022

Het bouwen van een woning - Waterlelie 23 in
‘s-Gravendeel. (Z/22/139538)

11-04-2022

Het aanbrengen van een damwand - De
haven in Goudswaard Kadastrale sectie E
perceelnummer 227. (Z/22/136671)

11-04-2022

13-04-2022

Klaaswaal
13-04-2022

Het uitbreiden van de horeca-activiteiten bij
De Koningshoeve - Botweg 1b in Klaaswaal.
(Z/20/062990)

Maasdam
14-04-2022

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

Het bouwen van een woning en het
aanleggen van een uitweg - Molenweg 1a in
Mijnsheerenland. (Z/21/127715)

Numansdorp
13-04-2022

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

Verzonden d.d.

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

11-04-2022

Het aanbrengen van een in- en uitrit en een
damwand - Zinkweg 60 in Oud-Beijerland.
(Z/22/134537)

12-04-2022

Het bouwen van een tijdelijke (1jaar)
overkapping - Laurens Jzn Costerstraat 4a in
Oud-Beijerland. (Z/22/132424)

11 april 2022

Zakelijke inhoud

Ontheffing voor het schenken van zwak
alcoholische dranken op zondag 1 mei, zondag
5 juni, zondag 7 augustus en zondag 18
september tussen 13.00 en 17.00 uur, tijdens
de Zomermarkt op het adres Boonsweg 28
(parkeerterrein de Witte Markt) in Heinenoord.

Oud-Beijerland
12 april 2022

Ontheffing voor het schenken van zwak
alcoholische dranken op vrijdag 3 juni tussen
16.00 en 20.00 uur tijdens de Fancy Fair aan de
Frans Halsstraat 2 in Oud-Beijerland.

12-04-2022

Ontheffing voor het schenken van zwak
alcoholische dranken op woensdag 27 april
tussen 12.00 en 21.00 uur tijdens festiviteiten
rond Koningsdag aan de Westvoorstraat 23 in
Oud-Beijerland.

Zuid-Beijerland
13-04-2022

Alcoholwetvergunning aan Tiny Parks
Tiengemeten B.V. voor Tinyparks Cast Away op
Tiengemeten 1 in Zuid-Beijerland.

13-04-2022

Ontheffing voor het schenken van zwak
alcoholische dranken op zaterdag 21 mei tussen
16.00 en 23.30 uur tijdens de Trekkertrek
spelen ter hoogte van de Hogeweg 2 in
Zuid-Beijerland.

Puttershoek
14-04-2022

Exploitatievergunning aan Tiny Parks
Tiengemeten B.V. voor Tinyparks Cast Away
op Tiengemeten 1 in Zuid-Beijerland.

Heinenoord

Oud-Beijerland
11-04-2022

Vergunning voor het organiseren van een
rommelmarkt op zaterdag 7 mei tussen 09.00
en 14.00 uur ter hoogte van de Koninginneweg
in Zuid-Beijerland.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Mijnsheerenland
08-04-2022

Vergunning voor het houden van de Nationale
Dodenherdenking in Strijen op woensdag 4 mei
van 19.00 tot 21.30 uur nabij Kerkstraat 48 en
bij de begraafplaats Kerkstraat 78a in Strijen.

Zuid-Beijerland

Goudswaard
12-04-2022

Exploitatievergunning aan Stichting Bibliotheek
Hoeksche Waard voor Bibliotheek Hoeksche
Waard aan de Waterstal 1 in Oud-Beijerland.

Het bouwen van een aanbouw aan de zijgevel Noordster 14 in Puttershoek. (Z/22/134232)

Wet op de Kansspelen
Verleende APV vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Heinenoord
Evenementenvergunning voor het houden
van de Zomermarkt 2022 op zondag 1 mei,
zondag 5 juni, zondag 7 augustus en zondag
18 september van 09.00 tot 17.00 uur op het
parkeerterrein van de Witte Markt (Boonsweg
28) in Heinenoord.

Oud-Beijerland

11-04-2022

11-04-2022

12-04-2022

Vergunning voor het houden van de herdenking
luchtoorlog Hoeksche Waard 1940-1945
op zaterdag 14 mei van 09.00 tot 13.00 uur
aan de Antonie van Leeuwenhoekstraat,
bedrijventerrein de Bosschen in
Oud-Beijerland.
Incidentele ontheffing sluitingstijd voor het
horecabedrijf Café Het Hart tot 03.00 uur in
de nachten van dinsdag 26 op woensdag 27
april en woensdag 27 op donderdsag 28 april in
verband met Koningsnacht en Koningsdag aan
de Peperstraat 10 in Oud-Beijerland.
Incidentele ontheffing sluitingstijd voor het
horecabedrijf Bar Paco tot 03.00 uur in de
nachten van dinsdag 26 op woensdasg 27
april en woensdag 27 op donderdag 28 april in
verband met Koningsnacht en Koningsdag aan
het Vierwiekenplein 40 in Oud-Beijerland.

Loterijvergunning ten behoeve van
korfbalvereniging Korbatjo op zaterdag 25 juni
in het clubgebouw aan de Helen Parkhurstweg
29 in Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen
Datum
verlenging

Het gedeeltelijk verbouwen van de 1e
verdieping van zorgcentrum Zorgwaard
Korenschoof - Wouter van den Walestraat 1 in
Heinenoord. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
23-05-2022. (Z/22/130897)

Het bouwen van een woning - Torensteelaan
122 in Numansdorp. De beslistermijn wordt
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2
van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor 29-05-2022. (Z/22/134971)

‘s-Gravendeel
28-04-2022 en
29-04-2022

Huis aan huisverkoop van geraniums in
‘s-Gravendeel.

Strijen
28-04-2022 en
29-04-2022

Huis aan huisverkoop van geraniums in Strijen.

Besluiten

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals hierna
genoemd, binnen 6 weken na bekendmaking aan de
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan (burgemeester of het college van
gemeente Hoeksche Waard) dat het besluit heeft
genomen. Het bezwaarschrift bevat de naam, het adres
en het telefoonnummer van de indiener, de datum,
tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt, de redenen
daarvoor en de handtekening van de indiener. Meer
informatie over de behandeling van een bezwaarschrift is
te vinden op www.gemeentehw.nl. Bij spoed (als een
belanghebbende van mening is dat hij een beslissing op
het bezwaarschrift niet kan afwachten) kan een
belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam. Belangrijk is dat de belanghebbende dit
alleen kan doen als hij ook bezwaar heeft ingediend. Een
voorlopige voorziening kan ook digitaal aangevraagd
worden bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

Heinenoord
08-04-2022

Het slopen van het inpandige stripwerk Wouter van den Walestraat 1 in Heinenoord.
(Z/22/142835)

12-04-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Dorpsstraat 138
in Heinenoord. (Z/22/143530)

Klaaswaal
08-04-2022

Het slopen van de woning - Voorstraat 35 in
Klaaswaal. (Z/22/142973)

14-04-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Voorstraat 49 en
49a in Klaaswaal. (Z/22/143916)

13-04-2022

Besluiten
Bovengenoemd besluit is te raadplegen via de website
www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Strijensedijk 4 in
Mookhoek. (Z/22/143554)

Nieuw-Beijerland
12-04-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Van
Oldenbarneveldstraat 30 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/143367)

Numansdorp
10-04-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Schuringsedijk
162 in Numansdorp. (Z/22/143025)

Zuid-Beijerland
11-04-2022

Oud-Beijerland

• Geactualiseerd inkoop en- aanbestedingsbeleid.

Stichting Erasmus MC Foundation Tour for Life
in de kern Oud-Beijerland.

Mookhoek

Evenementenvergunning voor festiviteiten
rond Koningsdag op woensdag 27 april van
12.00 tot 21.00 uur aan de Westvoorstraat 27 in
Oud-Beijerland.

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft dinsdag 5 april het volgende besloten:

25-04 tot en
met 30-04-2022

Numansdorp
13-04-2022

Naam organisatie

Oud-Beijerland

Zakelijke inhoud

Heinenoord
08-04-2022

Datum
Collecte

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland
4 april 2022

11-04-2022

11-04-2022

Verzonden d.d.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Het slopen van de bestaande opstallen
- Oranjeweg 80 in Zuid-Beijerland.
(Z/22/143282)

Omgevingsvergunning appartementengebouw Ooststraat 76-82 Oud-Beijerland
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
verleende op 19 april 2022 een omgevingsvergunning
voor het realiseren van een appartementengebouw aan
de Ooststraat 76-82 in Oud-Beijerland. 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 omgevingsvergunning maken wij het realiseren
van een appartementengebouw met 35 woningen op het
perceel mogelijk. Dit is de locatie van een voormalig
garagebedrijf. Het ontwerp van de vergunning en de
bijlagen lagen van donderdag 10 februari 2022 tot en
met woensdag 23 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 en alle bijlagen liggen met
ingang van vrijdag 22 april 2022 tot en met donderdag 2
juni 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer:
NL.IMRO.1963.OVOoststr7682OBL-VG01).

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan
vooraf een afspraak met mevrouw A. van Bokkem van
team Omgeving via telefoonnummer 088 - 647 17 38 of
14 1086.
Beroep indienen tegen de omgevingsvergunning
Tegen het besluit van het college om de
omgevingsvergunning te verlenen kunt u beroep
indienen bij rechtbank Rotterdam. Belanghebbenden
kunnen met ingang van vrijdag 22 april tot en met
donderdag 2 juni 2022 beroep indienen. Nietbelanghebbenden kunnen alleen beroep indienen
wanneer zij kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in
staat zijn 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, 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, kunt u
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 mevrouw A. van Bokkem via
telefoonnummer 088 - 647 17 38 of 14 0186 of via e-mail
RO@gemeentehw.nl.

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat besluit de gemeenteraad
op dinsdag 26 april? Kijk mee!
Wat besluit de raad over zijn eigen reglement van orde?
Of over het bestemmingsplan Laan van Heemstede in
Puttershoek? En stemt de raad in met de voorgestelde
tegemoetkoming in de energiekosten voor huishoudens
met een kleine beurs? Dit en meer staat dinsdagavond 26
april op de agenda van de raad. Kijkt u mee?
Vergadering bijwonen? Welkom!
Volg de vergadering op dinsdag 26 april vanaf de
publieke tribune. De vergadering is in het gemeentehuis
van Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6, en start om
19.30 uur. U kunt de vergadering ook live online volgen
via https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.
Tegemoetkoming in de energiekosten
De afgelopen maanden hebben we (ook) in Nederland te
maken met een flinke stijging van de energieprijzen. De
overheid maakt zich zorgen of huishoudens met een
inkomen op of net boven de bijstandsnorm deze kosten
nog wel kunnen betalen. Zij ontvangen daarom een
eenmalige bijdrage in de energiekosten van € 800,-. De
gemeente moet deze uitbetaling gaan regelen, maar
heeft van het rijk nog geen geld daarvoor ontvangen.
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.

Beëdigen burgerleden
Tijdens deze vergadering worden 4 burgerleden beëdigd.
Burgemeester Aptroot, voorzitter van de raad, neemt bij
hen de eed of verklaring en belofte af. Het merendeel
van de burgerleden is al in de vergadering van woensdag
30 maart beëdigd.
Wat staat er nog meer op de agenda?
De gehele agenda en de stukken voor deze vergadering
vindt u op
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/dashboard.
Klik op datum dinsdag 26 april 2022.

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

Social media

Wat is en wat doet gemeenteraad Hoeksche Waard?
Welke onderwerpen bespreekt de gemeenteraad deze
week? Hoe komt u in contact met raadsleden? U krijgt
antwoord op deze én nog veel meer andere vragen via de
social mediakanalen van gemeenteraad Hoeksche Waard.
Volg ons op




gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW
@gemeenteraadHW

