Nieuws uit de gemeente
Week 19 | 11 mei 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 Integrale Veiligheid / taakaccent ondermijning
(36 uur)

Adviseur
Omgeving & Erfgoed
(36 uur)

Beleidsmedewerker
Verkeer
(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

Specialist
Water & Riolering

Klantmanager werk voor
statushouders

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

(36 uur)

(24-36 uur)

Klantmanager werk/
Sociaal Medische Zaken
(32-36 uur)

Medewerker Integrale
Veiligheid / taakaccent
crisisbeheersing
(36 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
Veel mensen herdachten samen in de Hoeksche Waard
Op woensdag 4 mei herdachten we in de Hoeksche Waard op verschillende manieren alle burgers en militairen
die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties om het leven zijn
gekomen. Ook werd stilgestaan bij de betekenis van leven in vrijheid en de verschrikkingen van de oorlog in
Oekraïne. Burgemeester Aptroot verzorgde dit jaar de toespraak in Oud-Beijerland (u leest deze op onze
website www.gemeentehw.nl in het nieuwsbericht onder ‘Actueel’). In ’s-Gravendeel, Heinenoord, Klaaswaal,
Numansdorp, Piershil, Strijen en Westmaas bezochten de wethouders en leden van de gemeenteraad de
andere herdenkingsbijeenkomsten. Er was veel publiek aanwezig, waaronder veel kinderen en jongeren.
Gemeente Hoeksche Waard dankt de vele vrijwilligers voor hun inzet voor en tijdens de herdenkingen
op 4 mei, in het bijzonder de Oranjeverenigingen, dorpsberaden en werkgroepen.

(36 uur)

Toezichthouder
Bouw & Ruimtelijke
Ordening
(36 uur)

Stage: Meewerk- en/of
afstudeerstage
toezichthouder Bouw en
Ruimtelijke Ordening

Herdenking bij monument Luchtoorlog Hoeksche Waard 1940-1945
Zaterdag 14 mei vindt in Oud-Beijerland de jaarlijkse herdenking en kranslegging
plaats bij het monument Luchtoorlog Hoeksche Waard 1940-1945. Deze herdenking
is ter nagedachtenis aan de Nederlandse en geallieerde vliegers die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen boven de Hoeksche Waard. Belangstellenden
zijn van harte welkom om de bijeenkomst aan de Anthonie van Leeuwenhoekstraat
(bedrijventerrein De Bosschen) bij te wonen. Na het welkomstwoord om 11.00 uur
houdt burgemeester Aptroot een toespraak en legt hij namens het gemeentebestuur
een krans.
Nieuwe tegel met QR-code erbij
Op de grond voor het monument liggen tientallen tegels met daarop een QR-code.
Nabestaanden van pilot officer Peter Lawrence Dooley plaatsen daar deze ochtend
een tegel bij. Bezoekers kunnen de code met hun mobiele telefoon scannen. De code
verwijst naar een website waarop het verhaal staat over de neergestorte vliegtuigen
in de Hoeksche Waard en de geschiedenis van de bemanningsleden.
Bij de herdenking zijn vertegenwoordigers aanwezig van verschillende instanties en
doedelzakspelers van The Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes and
Drums uit Voorthuizen. Ook Scouting Oud-Beijerland en Christelijke
Muziekvereniging De Bazuin uit Oud-Beijerland dragen hun steentje bij aan de
ceremonie.
Komt u met de fiets of de auto, houd dan rekening met een wegomleiding. U kunt de
aanwijzingen en de borden ter plekke volgen.

Aanmelden nieuwsbrief Oekraïne
Door de oorlog in Oekraïne
komen er vluchtelingen uit
dat land naar Nederland, en
ook naar de Hoeksche
Waard. Het voormalig
gemeentehuis Piershil is
sinds eind maart een
tijdelijke opvanglocatie. Ook
inwoners hebben thuis
vluchtelingen opgevangen.
We willen hen, en de mensen
die hen helpen, zo goed
mogelijk steunen en
begeleiden. We kunnen ons
voorstellen dat er vragen
zijn. Met een digitale
nieuwsbrief houden wij u op
de hoogte van het laatste
nieuws en hoe u kunt helpen.
U kunt zich daarvoor
aanmelden via onze website
www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven. U kunt zich op elk moment weer daarvoor
afmelden.

Renovatie Haringvlietbrug
In 2023 gaat Rijkswaterstaat aan de slag met de renovatie van de Haringvlietbrug.
In de media is daarover de laatste tijd veel geschreven. De maatregelen die nodig
zijn om de renovatiewerkzaamheden uit te voeren, leveren ernstige hinder op voor
weggebruikers en het scheepvaartverkeer. Zo moet de brug voor het wegverkeer 7
tot 8 weken geheel worden afgesloten om de beweegbare klep te vervangen. En
kan het scheepvaartverkeer hoger dan 13 meter een nog langere periode geen
gebruik maken van deze route.
Verkeerswethouder Harry van Waveren snapt dat dit voor veel mensen geen leuk
nieuws is. “Het is pijnlijk, maar helaas onvermijdelijk. Dat is na veelvuldig overleg
wel duidelijk geworden. Renovatie van de brug is echt noodzakelijk en de klep kun
je alleen vervangen door de brug geheel af te sluiten. Dat betekent voor veel
mensen omrijden in de zomer van 2023. En voor het hoge scheepvaartverkeer
omvaren. Ik snap heel goed dat dat enorm vervelend is en ook economische schade
oplevert. De werkzaamheden bij de Kiltunnel zijn tegen die tijd gelukkig wel klaar
en ook de werkzaamheden op de N217 moeten dan grotendeels zijn afgerond.
Werkgevers en werknemers kunnen nu al met elkaar kijken hoe ze op deze situatie
in kunnen spelen, bijvoorbeeld door thuis te werken waar mogelijk. Gemeenten,
werkgevers, ondernemers, inwoners, maar ook scholen en zorginstanties kunnen
nu al voorbereidingen treffen en met elkaar in gesprek over de gevolgen. Ook
bijvoorbeeld de jachthavens van Strijensas en Numansdorp die hier veel last van
krijgen. Hoe vervelend dit vooruitzicht ook is, nu de planning van Rijkswaterstraat
bekend is, hebben we tijd om ons voor te bereiden.”
Meer informatie over de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug vindt u op de
website van Rijkswaterstaat (www.rijkswaterstaat.nl / Wegen / Projectenoverzicht /
A29: renovatie Haringvlietbrug beweegbare deel).

Ontdek de digitale wereld in een veilige
omgeving en kom kennismaken met de Compaan
Voor ouderen die graag digitaal vaardiger willen worden, is er het project
Compaan. Gemeente Hoeksche Waard, Welzijn HW en Bibliotheek Hoeksche Waard
bieden hen een jaar lang gratis een Compaan-tablet aan om in een veilige
omgeving kennis te maken met de digitale wereld en digitaal contact te
onderhouden met familie, vrienden en kennissen. Tijdens dit jaar worden zij
ondersteund bij het gebruik van de tablet. Op dinsdag 17 mei organiseren wij een
informatiebijeenkomst, waarin u kennis kunt maken met de tablet en meer
informatie krijgt over het project. Komt u ook?
Compaan-project
In de Hoeksche Waard willen we een samenleving zijn waarin iedereen meedoet
naar zijn of haar mogelijkheden. Soms kunnen die mogelijkheden uitgebreid
worden, bijvoorbeeld door mensen te helpen digitaal vaardiger te worden. Daar
zetten gemeente Hoeksche Waard, Welzijn HW en Bibliotheek Hoeksche Waard
zich de komende 2 jaar voor in met het Compaan-project. “In dit project kunnen
ouderen een jaar lang gratis gebruikmaken van een Compaan-tablet. Deze tablet
(kleine computer met aanraakscherm) is eenvoudig in gebruik. In het jaar dat een
oudere de tablet gebruikt, ondersteunen we hen niet alleen bij het gebruik.
We geven hen met de tablet ook de mogelijkheid om digitaal contact te
onderhouden met hun familie, vrienden en/of andere Compaan-gebruikers
online te ontmoeten”, aldus wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Welzijn
en inclusieve samenleving).
Voor wie is de Compaan-tablet?
De Compaan is voor ouderen die op dit moment geen toegang hebben tot digitale
techniek of nog geen digitale vaardigheden hebben. De Compaan werkt eenvoudig
en in een veilige omgeving. Ook voor mensen die weinig tot geen ervaring hebben
met het gebruik van tablets. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om de digitale
wereld te leren kennen door onder andere interactieve spelletjes te spelen, foto’s
te delen, muziek te luisteren en nieuws te lezen. Maar het leert de gebruiker ook
om digitaal contact met familie, vrienden en kennissen te hebben (beeldcontact).
Heeft u interesse in de Compaan?
Wilt u de Compaan zelf gebruiken of kent u iemand die gebruik kan maken van de
Compaan? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 17 mei
aanstaande. U bent van 19.00 tot 21.00 uur van harte welkom in De Drie Lelies
(Narvikstraat in Puttershoek). Tijdens deze avond krijgt u informatie over hoe de
Compaan werkt en leert u zelf de Compaan te gebruiken. Daarnaast ziet u hoe u als
mantelzorger iemand kan ondersteunen in het gebruik van de Compaan.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Numansdorp
Nieuwsbrief Torensteepolder
Over de Torensteepolder wil de gemeente u actief gaan informeren met een
nieuwsbrief. Wij willen het nieuws van de ontwikkelaar en de aannemer gaan
samenvoegen met ons eigen nieuws, over bijvoorbeeld werkzaamheden of
omleidingen. U kunt ons zelf ook nieuwtjes sturen. Over bijvoorbeeld een braderie of

een buurtbarbecue. Dit nemen wij dan mee in de nieuwsbrief. Heeft u interesse
in de nieuwsbrief of heeft u zelf ideeën? Stuur dan een e-mail naar
torensteepolder@gemeentehw.nl en zet in de onderwerpregel ‘Aanmelding
nieuwsbrief’. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.

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.

Westmaas
30-04-2022

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Klaaswaal

04-05-2022

Het bouwen van een agrarische bedrijfsloods Boomdijk 45a in Klaaswaal. (Z/22/146789)

03-05-2022

Het wijzigen van de bestemming om horeca
mogelijk te maken - Klaverbladstraat 3 in
Klaaswaal. (Z/22/147052)

04-05-2022

Het bouwen van een woning - Kooidieplaan 2 in
Maasdam. (Z/22/146653)

04-05-2022

Het verhogen van de nok - Van der Doeslaan 45
in Maasdam. (Z/22/147081)

05-05-2022

Het bouwen van een binnenspeelplaats Vrouwehuisjesweg 1 in Mijnsheerenland.
(Z/22/147101)

02-05-2022

Het plaatsen van een mantelzorgwoning Kreekkant 5 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/146484)

03-05-2022

Het wijzigen van de bestemming om horeca
mogelijk te maken - Marktveld 9 in
Nieuw-Beijerland. (Z/22/147032)

Numansdorp
Het wijzigingen van de bestemming Rijksstraatweg 22 in Numansdorp.
(Z/22/146560)

03-05-2022

Het wijzigen van de bestemming om
horeca mogelijk te maken - Buttervliet 3 in
Numansdorp. (Z/22/147048)

06-05-2022

04-05-2022

Het vergroten van de woning door plaatsing
van een opbouw - Blamanstraat 1 in
Oud-Beijerland. (Z/22/140610)

Verzonden d.d.

03-05-2022

03-05-2022

Het transformeren van een winkelruimte tot 2
woningen Kerkstraat 62 en Nieuwestraat 2 in
Strijen. (Z/22/138989)

Het verbouwen van het voorhuis van de
boerderij - Noorddijk 4 in Zuid-Beijerland.
(Z/22/137942)

Zakelijke inhoud

Goudswaard

Datum
verlenging

Het verbouwen van het bedrijfspand en
kantoor en het maken van een extra uitweg Industrieweg 20 in Klaaswaal. De beslistermijn
wordt met 6 weken verlengd volgens artikel
3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum
wordt daardoor 15-06-2022. (Z/22/128567)

06-05-2022

Het bouwen van een woning - Kreekweg 10
in Klaaswaal. De beslistermijn wordt met 6
weken verlengd volgens artikel 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
19-06-2022. (Z/22/134264)

Numansdorp
04-05-2022

03-05-2022

05-05-2022

Het plaatsen van 2 dakkapellen - Frans
Halsstraat 7 in Oud-Beijerland. (Z/22/147114)

Nieuw-Beijerland
03-05-2022

Piershil
Het wijzigen van de bestemming om horeca
mogelijk te maken - Voorstraat 33 in Piershil.
(Z/22/147043)

Evenementenvergunning voor Kersenfeest op
zaterdag 25 juni 2022 van 09.00 tot 23.00 uur
aan de Westdijk 54a in Heinenoord.

02-05-2022

Het bouwen van een schuur - Hoekseweg 18 in
Strijen. (Z/22/146464)

02-05-2022

Het realiseren van een aanbouw Roerdompstraat 12 in Strijen. (Z/22/146411)

Evenementenvergunning voor Back to the
Disco op zaterdag 28 mei 2022 van 19.30 tot
01.00 uur aan de Fazant 3 in Maasdam.

Stookontheffing tot en met dinsdag 1
november 2022 voor het verbranden van
besmet snoeihout en bomen (bacterievuur) aan
de Zuidzijdsedijk 7 Nieuw-Beijerland.

Oud-Beijerland
03-05-2022

Strijen

Het uitbreiden van een nieuwe bedrijfshal
met kantoor - Voltastraat 20 in Numansdorp.
De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 21-06-2022.
(Z/22/137088)

Oud-Beijerland
03-05-2022

Maasdam
Het plaatsen van een roldeur in de schuur
- Philip van Dijkhof 1 in Oud-Beijerland.
(Z/22/146731)

Zakelijke inhoud

02-05-2022

Evenementenvergunning voor een tweedaagse
rommelmarkt op vrijdag 10 juni 2022 van
18.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 11 juni
2022 van 09.30 tot 13.30 uur aan de Koningin
Julianastraat in Goudswaard.

Heinenoord

03-05-2022

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet
om zwak alcoholische drank te schenken
gedurende het evenement Back to the Disco
op zaterdag 28 mei 2022 aan de Fazant 3 in
Maasdam.

Beslistermijn verlengen

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

03-05-2022

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet
om zwak alcoholische drank te schenken
gedurende het Kersenfeest op zaterdag 25 juni
2022 aan de Westdijk 54a in Heinenoord.

Maasdam

Zuid-Beijerland

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Klaaswaal

Strijen

Het verplaatsen van de pui - Numansgors 192 in
Numansdorp. (Z/22/147241)

Oud-Beijerland

04-05-2022

Het kappen en herplanten van 9 gemeentelijke
bomen - Merwedestraat in Maasdam.
(Z/22/140791)

Het plaatsen van een dakopbouw (flits) Oleanderstraat 6 in Oud-Beijerland.
(Z/22/146069)

04-05-2022

02-05-2022

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

04-05-2022

02-05-2022

Nieuw-Beijerland

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Oud-Beijerland

03-05-2022

Mijnsheerenland

Evenementenvergunning voor de
Avondvierdaagse van dinsdag 7 tot en met
vrijdag 10 juni 2022 van 18.30 tot 21.00 uur
met de start en finish:
•g
 roepen: parkeerterrein De Open Hof, W. van
Vlietstraat 2a in Oud-Beijerland;
• individueel: Johan Cruijffplein 14 in
Oud-Beijerland.

Heinenoord

Maasdam

Maasdam
03-05-2022

Het uitvoeren van graafwerkzaamheden Achterdijk 9 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/138570)

Klaaswaal

06-05-2022

03-05-2022

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

04-05-2022
Aanvraag sloop en nieuwbouw schuur
Ritselaarsdijk - Ritselaarsdijk 4 in Westmaas.
(Z/22/146289)

Exploitatievergunning voor Asia-Kitchen aan de
Molendijk 61 in Oud-Beijerland.

Het realiseren van een nokverhoging door
dakopbouw - Evertsenstraat 1 in
Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt met
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
15-06-2022. (Z/22/138049)

Strijen
05-05-2022

Het bouwen van een loods - Hoekseweg 1 /
Keizersdijk 135 in Strijen. De beslistermijn
wordt met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid
2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor 21-06-2022. (Z/22/131275)

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

Naam organisatie

16-05 tot en
met 21-05-2022

Longfonds 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.

Zakelijke inhoud

Numansdorp
04-05-2022

Oud-Beijerland
04-05-2022

04-05-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Dansersweg 4a in
Klaaswaal. (Z/22/147021)
Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Voorstraat 49-49a
in Klaaswaal. (Z/22/146866)

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Zadelmaker 26 in
Oud-Beijerland. (Z/22/146992)

Strijen
04-05-2022

Klaaswaal
04-05-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Schuringsedijk 41
in Numansdorp. (Z/22/147055)

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Walewegje 6 in
Strijen. (Z/22/147017)

Westmaas
30-04-2022

Het slopen van 3 oude schuren - Ritselaarsdijk 4
in Westmaas. (Z/22/146290)

Uitschrijvingen Wet basisregistratie personen gemeente Hoeksche Waard
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard maakt bekend dat, na onderzoek,
is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij
in de basisregistratie personen staan ingeschreven. Het college heeft besloten deze
personen uit te schrijven (conform artikel 2.22 en 2.60) uit de Basisregistratie Personen
van de gemeente Hoeksche Waard en te registreren in de landelijke Registratie NietIngezetenen (RNI) met een onbekend adres.
			
Datum uitschrijving

Naam

Plaats

30-03-2022

C.P. Brader

Strijen

21-04-2022

N.A. Boonstra

Klaaswaal

21-04-2022

N. Al-Abdullah

Mijnsheerenland

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na deze publicatie
bezwaar maken. Dit doet u door een brief te sturen aan: Het college van B&W van
gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de volgende gegevens vermelden:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u de brief verzendt (de dagtekening);
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de reden van bezwaar;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens uw telefoonnummer en
e-mailadres. Aan het behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het besluit niet uit. Een bezwaarschrift heeft
namelijk geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Wilt u het
besluit vanwege de spoedeisendheid laten uitstellen, dan kunt u een zogenaamde
‘voorlopige voorziening’ vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar:
De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus
50951, 3007 BM Rotterdam.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Een voorlopige voorziening kan alleen
worden gevraagd als er ook bezwaar is ingediend. Voor de behandeling van het verzoek
om voorlopige voorziening brengt de rechtbank kosten (griffierecht) in rekening.

Vastgestelde besluiten
Op dinsdag 22 maart 2022 en op dinsdag 26 april 2022 stelde het college de volgende
besluiten vast:
• Beleidsregels Eenmalige bijdrage energietoeslag Hoeksche Waard 2022 (22 maart
2022);
• Beleidsregels Werk en Participatie Hoeksche Waard (26 april 2022).

Bovengenoemd besluiten zijn te raadplegen via de website www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicatie.

‘s-Heinenoord
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Zaaiviool 2 in Heinenoord
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 25 februari 2022 een melding in
het kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft
ontvangen. Het gaat over het veranderen van een

containerverhuurbedrijf gelegen aan de Zaaiviool 2 in
Heinenoord. Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-22-404955.

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

Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Nijverheidsweg 19 in Heinenoord
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 2 februari 2022 een melding in
het kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft
ontvangen van VERM Services B.V. Het gaat over het
oprichten van een inrichting gelegen aan de

Nijverheidsweg 19 te Heinenoord. Het bedrijf houdt zich
onder andere bezig met chemische en mechanische
oppervlakte behandeling, het verwijderen van graffiti en
het reinigen van gevels en terrassen. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-22-406169.

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

Oud-Beijerland
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer 1e Kruisweg 22 in Oud-Beijerland
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 12 april 2022 een melding in het
kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft
ontvangen van K&K Woodmakers. Het gaat over het

veranderen van de inrichting, zijnde een timmerfabriek/
akkerbouwbedrijf. De verandering betreft het gewijzigd
gebruik van een bestaande loods. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-22-407411.

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

Puttershoek
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Laan van Heemstede (naast 60) Puttershoek’
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op
dinsdag 26 april 2022 het bestemmingsplan ‘Laan van
Heemstede (naast 60) Puttershoek’ gewijzigd vast.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plan voorziet in de nieuwbouw van een
burgerwoning. Deze woning wordt gebouwd in het kader
van ruimte voor ruimte. Dit betekent dat op een aantal
locaties agrarische bedrijfsbebouwing in het landelijk
gebied gesaneerd wordt. In ruil daarvoor wordt 1 woning
op een perceel aansluitend aan de Laan van Heemstede
(naast nummer 60) terug gebouwd.
Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan lag (na rectificatie) van
donderdag 14 oktober 2021 tot en met woensdag 24
november 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kon een
ieder zienswijzen indienen. Wij ontvingen wel
zienswijzen. De zienswijzen gaven wel aanleiding om het
bestemmingsplan aan te passen. De aanpassing heeft
betrekking op het toevoegen van de volledige
landschappelijke inpassing in de bijlagen van de
plantoelichting en de regels van het bestemmingsplan.
Voor het overige geven de zienswijzen geen aanleiding
om het bestemmingsplan aan te passen.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘Laan van
Heemstede (naast 60) Puttershoek en alle bijlagen liggen
met ingang van donderdag 12 mei 2022 tot en met
woensdag 22 juni 2022 ter inzage. U kunt de stukken
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

(onder plannummer: NL.IMRO.1963.BPPTHLvHstede21VG01).

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

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan
een afspraak met É. Van Miltenburg van team Omgeving
via telefoonnummer 088 – 647 37 77.

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

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 12
mei 2022 tot en met woensdag 22 juni 2022 beroep
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende
deze termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij:
• tijdig een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan indiende;
• kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
bestemmingsplan in te dienen;
• bezwaar heeft tegen de wijziging die is aangebracht bij
het vaststellen van het bestemmingsplan.
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;

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 É. van Miltenburg van team Omgeving
via telefoonnummer 088 – 647 37 77 of via e-mail
eowyn.vanmiltenburg@gemeentehw.nl.

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat vindt de raad van de
plannen van het college?
Kijk 17 mei mee!
De subsidieverordening 2022, wat vinden de politieke
partijen in de raad hiervan? Of van het leefgeld aan
Oekraïense ontheemden? Dinsdagavond 17 mei spreekt
de raad onder andere over deze voorstellen van het
college. Ook het rapport van de rekenkamer over
Informatiebeveiliging & Privacy staat op de agenda. De
vergadering start om 19.30 uur.
Subsidieverordening
In onze algemene subsidieverordening is te lezen voor
welke activiteiten inwoners subsidie kunnen aanvragen,
hoe ze dat kunnen aanpakken en hoe de gemeente deze
aanvragen afhandelt. Dan kunt u denken aan het
aanvragen van subsidie door de Oranjeverenigingen voor
het organiseren van activiteiten in de maanden april en
mei in het kader van de (oranje)vieringen en
herdenkingen in de dorpen van de Hoeksche Waard. Het

college heeft de afgelopen 2 jaar ervaring opgedaan met
de verordening en heeft subsidieaanvragers gevraagd
naar hun ervaringen. De voorgestelde aanpassingen zijn
opgenomen in de subsidieverordening 2022. Wat vinden
de politieke fracties in de raad daarvan?
Vergadering bijwonen? Welkom!
Volg de vergadering op dinsdagavond 17 mei vanaf de
publieke tribune. De vergadering is in het gemeentehuis

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

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.
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 17 mei 2022.

