Nieuws uit de gemeente
Week 27 | 6 juli 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 Gezondheid &
Informele Zorg/aandachtsgebied Maatschappelijke
ondersteuning

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!

Beleidsmedewerker
Verkeer (36 uur)
HR adviseur

(24 uur)

(32-36 uur)

Adviseur Opvoeden & Opgroeien/aandachtsgebied
lokaal jongerenbeleid en
participatie

Inkoper aanbestedingen
openbare ruimte

(24-32 uur)

Adviseur Publiekszaken
Beheerder/werkvoorbereider openbare verlichting

(36 uur)

(32-36 uur)

Toezichthouder Bouw
& Ruimtelijke Ordening

(36 uur)

(36 uur)

Servicedeskmedewerker
ICT

(36 uur)

(36 uur)

Startersfunctie junior
Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening

Specialist Water &
Riolering

Stages
•
•

Stagiair(e) Civiele techniek
Meewerk- en/of afstudeerstage
Bouwkunde

(36 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
De VoorzieningenWijzer voor maandelijks net dat beetje extra
Komt u elke maand net of net niet rond met uw geld? Vul dan online
De VoorzieningenWijzer in en kijk of u gebruikt kunt maken van sociale
voorzieningen en financiële regelingen.
Dit is De VoorzieningenWijzer
Simpelweg is De VoorzieningenWijzer een digitaal hulpmiddel. Door het invullen van
verschillende vragen komt u erachter of u voor bepaalde financiële regelingen in
aanmerking komt. Denk dan aan gemeentelijke regelingen en speciale fondsen. Maar
u komt er ook eenvoudig achter of uw huishouden geld bespaart door te kiezen voor
een andere zorgverzekering (dit is vanaf november te checken).
Het levert u gemiddeld € 500,- op jaarbasis op
Dat blijkt inmiddels uit de vele landelijke adviezen die de afgelopen 2 jaar met De
VoorzieningenWijzer zijn gegeven. Dit geld laat u toch niet liggen?
Kom nu in actie! Doe het zelf of samen
Het is écht heel eenvoudig. Zo vult u zelf De VoorzieningenWijzer in:
1. Ga naar https://regelingen.devoorzieningenwijzer.nl/?gemeente=hoekschewaard

2. Klik vervolgens op de knop Direct
beginnen.
3. U vult stap voor stap alle vragen in.
4. En bij elke stap ziet u meteen of u
voor een regeling in aanmerking
komt.
5. De laatste stap is op de knop
‘Aanvragen’ klikken, uw gegevens
invullen en direct versturen.
Wilt u hulp en/of advies bij het invullen? Geen probleem!
De gemeente of HW Wonen kan u hierbij kosteloos helpen. Dan kunt u contact
opnemen met de gemeente (088 - 647 36 47) of HW Wonen (0186 - 899 899). Een
gesprek aanvragen kunt u ook doen via de link genoemd hierboven bij stap 1. De
medewerkers van de gemeente en HW Wonen kunnen ook nog aanvullende zaken
voor u checken. Bijvoorbeeld of u gebruik kunt maken van toeslagen, zoals
huurtoeslag of zorgtoeslag.

Geen Expeditie Haringvliet deze zomer
Afgelopen week heeft nautisch dienstverlener BlueAmigo aangekondigd Expeditie
Haringvliet dit jaar wegens personeelstekort niet te kunnen verzorgen. De betrokken
gemeenten Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Moerdijk en Hoeksche Waard zijn
hierdoor onaangenaam verrast. In tegenstelling tot eerder gemaakte afspraken vaart
Expeditie Haringvliet de komende zomervakantieperiode dan ook niet. Het is niet
mogelijk om op korte termijn de opdracht van BlueAmigo elders onder te brengen.

BlueAmigo heeft deze week echter besloten Expeditie Haringvliet niet uit te voeren
dit jaar. Het is niet gelukt om ruimte te maken binnen het zomerrooster en voldoende
gekwalificeerde bemanning te vinden. Dat betekent dat deze zomer er geen
vaarverbindingen plaatvinden onder de vlag van Expeditie Haringvliet. De gemeenten
zijn teleurgesteld dat bezoekers dit jaar geen gebruik kunnen maken van deze unieke
vaarverbinding.

Gemaakte afspraken
In 2021 heeft BlueAmigo zich ingeschreven voor een meerjarige verbintenis om de
vaarverbinding over het Haringvliet te verzorgen. Expeditie Haringvliet is in 2016
ontstaan als activiteit van het Droomfondsenproject Haringvliet met financiële steun
van de Nationale Postcode Loterij en provincie Zuid-Holland. Sinds 2018 ligt de
organisatie in handen van de 4 omliggende gemeenten. BlueAmigo voldeed aan de
gestelde eisen en kreeg officieel de opdracht van de gemeenten om Expeditie
Haringvliet te verzorgen. Vanaf 13 juli aanstaande zou de nautisch dienstverlener
bezoekers per schip van en naar Stellendam, Hellevoetsluis, Middelharnis,
Tiengemeten en Willemstad brengen.

In gesprek
Vanwege organisatorische en juridische belemmeringen is het niet mogelijk de
uitvoering van Expeditie Haringvliet op korte termijn ergens anders onder te
brengen. BlueAmigo heeft bij de gemeenten aangegeven vertrouwen te hebben om
komend jaar genoeg gekwalificeerd personeel aan zich te kunnen binden. Expeditie
Haringvliet kan daardoor in 2023 volgens de nautisch dienstverlener wel als gepland
doorgaan. De samenwerkende gemeenten beraden zich op dit moment en gaan
hierover in gesprek met BlueAmigo.

N217 projecten feestelijk van start
Met een schep in de grond zijn 2 projecten aan de N217 alsnog officieel van start
gegaan. Tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024 gaat er veel
meer verkeer over de N217. Met deze projecten verbetert de provincie de
doorstroming op de N217 en werkt zo structureel aan de bereikbaarheid van de
regio.
Rotonde ‘s-Gravendeel en kruising Polderweg
De provincie past de N217 op 2 punten aan. De rotonde bij ’s-Gravendeel krijgt 2
rijstroken en wordt zo opgewaardeerd tot een turborotonde. Bij Mijnsheerenland
wordt de Polderweg uitgebreid met extra opstelstroken. Ook worden er bij de
Kruising Polderweg N217 verkeerslichten geplaatst.
De renovatie van de Heinenoordtunnel is met een aantal weekend- en 2
zomerafsluitingen van elk 2 weken natuurlijk wel een urgente reden om de punten
aan de pakken. Deze verbeteringen komen ook na de renovatieperiode de
doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard ten
goede. De projecten sluiten aan op al eerder geplande gebiedsontwikkeling met
Cosun Beet Company.
Parallelweg
In 2023 realiseert de gemeente samen met de provincie het ontbrekende stuk
parallelweg van de N217 tussen Maasdam en ‘s-Gravendeel. Samen met waterschap
Hollandse Delta realiseert gemeente een vrijliggend fietspad tussen de kruising
Reedijk en Blaaksedijk.
Samenwerking
Bij de symbolische starthandeling zijn ook de bestuurders van andere organisaties.
Bestuurders van Rijkswaterstaat, de gemeente, het waterschap Hollandse Delta,

Op de foto v.l.n.r.: André de Waal, Mourik Infra, Suzan Vos, Rijkswaterstaat, Annette ter Kuile,
provincie Zuid-Holland, Roland Goossens, Cosun Beet Company, Harry van Waveren, gemeente
Hoeksche Waard, Henk van der Drift, waterschap Hollandse Delta.

Cosun Beet Company en het Wegschap Tunnel Dordtse Kil staan ook op de foto bij
het bouwbord. Dit project is een mooi voorbeeld waarbij de samenwerking zorgt voor
een nog mooier vervolg in de regio.

Ontsluiting Hoeksche Waard zuidwest
Adviesbureau APPM leverde in mei een rapport op over de verkeersstructuur in het
zuidwesten van de Hoeksche Waard. Tijdens de zomermaanden werken we aan de
verdere uitwerkingen van de door APPM voorgestelde verkeersstructuur.

uitwerking van de overgebleven varianten en aanvullende maatregelen nodig. Denk
daarbij aan het maken van verkeerskundige schetsontwerpen en het inschatten van
de aanleg- en verwervingskosten. Dit doen we tijdens de zomermaanden.

De verkeersstructuur sluit aan op de 2 logische in- en uitgangen aansluiten voor het
gebied:
• het Buitenom: richting Oud-Beijerland en de noordelijke toegang tot de A29;
• de Hogeweg: richting Zuid-Beijerland en de zuidelijke toegang tot de A29.

Aankondiging inloopavond op dinsdag 23 augustus
Na de zomervakantie organiseren we een inloopavond voor de betrokken inwoners
op dinsdag 23 augustus. Zij kunnen dan reageren op de ontwerpen en de
verkeersbelemmerende maatregelen die wij voorstellen. De locatie en het exacte
tijdstip volgen nog.

De voorgestelde verkeersstructuur ontmoedigt het gebruik van de dijken door het
(zware/snelle) verkeer. Zo ontstaat er meer ruimte voor langzaam verkeer
(wandelaars en fietsers) op de dijken. Om het verkeer over de gewenste routes te
leiden, zijn naast aanpassing en deels nieuwe infrastructuur ook aanvullende
maatregelen nodig.

Daarnaast geven wij iedereen de mogelijkheid om op de ontwerpen en de
maatregelen te reageren via een digitaal reactieformulier. Dit plaatsen wij eind
augustus op onze website. We informeren u hierover via de nieuwsbrief Hoeksche
Waard zuidwest en het Kompas.

Om te komen tot definitieve keuze van de verkeersstructuur is eerst nog een verdere

Kijk voor meer informatie op www.gemeentehw.nl/ontsluitinghwzw.

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard bijwonen?
De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard vergadert 1 keer per maand, op
maandagavond, om 18.00 uur. Wilt u de vergadering van maandag 11 juli bijwonen?

Dan kunt u zich aanmelden via secretariaat@asdhw.nl. Kijk voor de complete agenda
en meer op www.asdhw.nl.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
‘s-Gravendeel
Gemeente hoort graag uw ervaringen met opvanglocatie ’s-Gravendeel
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vangt
sinds 15 december 2021 vluchtelingen op in de
opvanglocatie aan de Kilweg in ‘s-Gravendeel. De
gemeente sprak met het COA af dat dit in eerste
instantie voor 1 jaar is, waarbij na 6 maanden een
evaluatie plaats zou vinden. Deze evaluatie wordt in de
komende periode uitgevoerd. De gemeente is benieuwd
naar de ervaringen van inwoners van ’s-Gravendeel en
omgeving. Vorige week donderdag 30 juni was er een
inloopbijeenkomst in de kantine van V.V. ’s-Gravendeel.
Spreekuren in servicepunt gemeente
Deze en volgende week worden spreekuren gehouden in

het servicepunt van de gemeente in ’s-Gravendeel (op de
begane grond in het verzorgingshuis Immanuël aan het
Weegje 3). Medewerkers van het COA en de gemeente
gaan graag met u in gesprek en beantwoorden uw
eventuele vragen. U bent welkom op:
• Woensdag 6 juli tussen 11.00 en 12.30 uur
• Donderdag 7 juli tussen 17.00 en 18.30 uur;
• Dinsdag 12 juli tussen 13.00 en 14.30 uur.
Tot dusverre goede ervaringen met opvang
Omdat er landelijk grote behoefte is aan opvangplekken
zouden de gemeente en het COA de opvanglocatie de

komende 5 jaar graag open willen houden. Gemeente
Hoeksche Waard sprak met het COA af om bij de keuze
voor opvang voor langere tijd eerst te evalueren hoe het
gaat. Om zo in beeld te krijgen wat er goed gaat, maar
ook wat het COA of de gemeente beter kunnen doen.
Daarna nemen het COA en de gemeente een definitief
besluit over verlenging van de duur van de opvang.
Meer informatie over de opvanglocatie in ’s-Gravendeel
vindt u op www.gemeentehw.nl/noodopvang. U kunt
zich daar ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo
bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws over de
opvanglocatie.

Bekendmakingen
28-06-2022

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

30-06-2022

De uitbreiding van de ballenvanger - Veerweg
26 in Numansdorp. (Z/22/157035)

30-06-2022

Het uitbreiden van het balkon - Numansgors 17
in Numansdorp. (Z/22/156916)

Oud-Beijerland

Het plaatsen van dakinstallaties - Nicolaas van
Puttenstraat 20 in Goudswaard. (Z/22/156004)

24-06-2022

Het plaatsen van dakinstallaties - van
Galenstraat 9 in Heinenoord. (Z/22/156012)

Klaaswaal
01-07-2022

Het bouwen van een bedrijfsloods Bommelskoussedijk 64a in Klaaswaal.
(Z/22/157198)

24-06-2022

Het plaatsen van dakinstallaties Klaverbladstraat 1 in Klaaswaal. (Z/22/156005)

28-06-2022

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde - Jaap Kosterstraat 70 in Klaaswaal.
(Z/22/156594)

Mijnsheerenland
27-06-2022

28-06-2022

Het plaatsen van een overkapping in de
achtertuin - Vrijland 12 in Mijnsheerenland.
(Z/22/156675)

29-06-2022

De aanleg van een watergang - Westdijk 7
Sectie E 943 en E 335 in Mijnsheerenland.
(Z/22/156736)

Zuid-Beijerland

Het bouwen van een woning- Dorpsgaard sectie
C nr. 2114 in Nieuw-Beijerland. (Z/22/156997)

24-06-2022

Het plaatsen van dakinstallaties - Achterstraat 5
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/156010)

27-06-2022
29-06-2022

Easy active studio - Kerkstraat 31 in
Nieuw-Beijerland. (Z/22/156209)
Het uitbreiden van de galerij - Kerkstraat 22 in
Nieuw-Beijerland. (Z/22/156878)

Numansdorp
24-06-2022

Het plaatsen van dakinstallaties Roerdompsingel 6 in Numansdorp.
(Z/22/156006)

27-06-2022

Piershil
Het plaatsen van dakinstallaties - Koningin
Wilhelminastraat 5 in Piershil. (Z/22/156009)

Puttershoek
30-06-2022

Het plaatsen van een dakkapel en airco aan de
achterzijde - De Pelikaan 10 in Puttershoek.
(Z/22/157079)

Zuid-Beijerland

Verzonden d.d.

27-06-2022

Zakelijke inhoud

29-06-2022

Het isoleren van het dak aan de bovenzijde
- Boendersweg 24 in ‘s-Gravendeel.
(Z/22/151175)

29-06-2022

Het realiseren van een overkapping - Mijlweg
41 in ‘s-Gravendeel. (Z/22/148444)

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

30 juni 2022

Evenementenvergunning voor het houden van
een hardloopwedstrijd ‘Hoeksche Waard Loop
2022’ op 15 juli 2022 van 18.00 tot 21.00 uur
start/finish in het centrum van Oud-Beijerland.

28-06-2022

Evenementenvergunning voor het organiseren
van het NK Sprietlopen weekend op
vrijdagavond 12 augustus van 18.00 tot 1.00
uur aan de Oosthavenzijde 1 en 13 augustus
2022 van 12.00 tot 17.30 uur sprietlopen
aan het Weverseinde en Westhavenzijde en
van 17.30 uur tot 2.00 uur feestavond aan de
Oosthavenzijde 1 in Puttershoek.

Strijensas

01-07-2022

Het bouwen van een tuinhuis met overkapping
- Perengaard 97 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/147688)

28-06-2022

Het bouwen van een bewaarloods - Spuidijk 20
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/147647)

Numansdorp
30-06-2022

Evenementenvergunning voor het organiseren
van de huttenbouw Klaaswaal op 17 augustus
2022 van 12.00 tot 16.00 uur, 18 augustus 2022
van 10.00 tot 16.00 uur en op 19 augustus
2022 van 10.00 tot 15.30 uur. Aansluitend de
feestavond op 19 augustus 2022 van 17.00 tot
24.00 uur op het parkeerterrein van de Jaap
Kosterstraat in Klaaswaal.

Puttershoek

Het aanleggen van 2 padelbanen tc de
Binnenmaas - Laan van Moerkerken 27b in
Mijnsheerenland. (Z/22/140329)

Nieuw-Beijerland

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

Mijnsheerenland
30-06-2022

Het realiseren van een ontmoetingsplek voor
jongeren aan de oranjeweg - Oranjeweg, sectie
C, perceelnummer 3219 in Zuid-Beijerland.
(Z/22/147897)

Klaaswaal

Het plaatsen van dakinstallaties - Johan
Berkstraat 31 in Zuid-Beijerland.
(Z/22/156008)

‘s-Gravendeel

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

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Het realiseren van een constructieve
aanpassing op de begane grond - Gerrit de
Voslaan 2 in Puttershoek. (Z/22/149493)

Strijen

Het plaatsen van een propaantank - Randweg
15 in Oud-Beijerland. (Z/22/156592)

Nieuw-Beijerland
30-06-2022

01-07-2022

28-06-2022

24-06-2022

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

Puttershoek

27-06-2022

28-06-2022
Het plaatsen van een carport en
een fietsenstalling - Vroonland 2b in
Mijnsheerenland. (Z/22/156432)

27-06-2022

Het plaatsen van dakinstallaties - Weegpad 13
in Oud-Beijerland. (Z/22/156007)

24-06-2022

Heinenoord

Piershil

24-06-2022

Goudswaard
24-06-2022

Het bouwen van een bedrijfswoning
- Bommelskoussedijk nabij 28a-30 in
Numansdorp. (Z/22/156611)

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

28-06-2022

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

29-06-2022

Het plaatsen van een schuur met overkapping De Jacht 14 in Oud-Beijerland. (Z/22/148177)

30-06-2022

Het plaatsen van een deur in de zijgevel van
de woning - Karrespoor 98 in Oud-Beijerland.
(Z/22/152117)

30-06-2022

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

Zakelijke inhoud

Goudswaard
28-06-2022

Oud-Beijerland

Evenementenvergunning voor het organiseren
van het Sassedurpsfeest op 16 juli 2022
van 14.00 tot 0.00 uur aan het Kerkplein in
Strijensas.

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet voor
het verstrekken van zwak alcoholische dranken
tijdens ‘t Spuifeest op Costa del Spui op 12
augustus 2022 van 19.00 tot 23.30 uur aan het
Havenpad 1 in Goudswaard.

Klaaswaal

Oud-Beijerland

27-06-2022

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet voor
het verstrekken van zwak alcoholische dranken
tijdens de afsluitende feestavond van de
huttenbouw Klaaswaal op 19 augustus 2022
van 17.00 tot 23.30 uur op het parkeerterrein
van de Jaap Kosterstraat in Klaaswaal.

Puttershoek
28-06-2022

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet
voor het verstrekken van zwak alcoholische
dranken tijdens het NK sprietlopen weekend
op 12 augustus 2022 van 18.00 tot 0.30 uur
en op 13 augustus 2022 van 12.00 tot 1.30
uur aan het Weverseinde/Westhaven- zijde en
Oosthavenzijde 1 in Puttershoek.

Strijensas
28-06-2022

Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet voor
het verstrekken van zwak alcoholische dranken
tijdens het Sassedurpsfeest op 16 juli 2022
van 15.00 tot 23.30 uur aan het Kerkplein in
Strijensas.

Beslistermijn verlengen		
Datum
verlenging

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland
29-06-2022

Het verbouwen van het pand - Jan van der
Heijdenstraat 29 in Oud-Beijerland. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 15-08-2022.
(Z/22/147637)

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

Naam organisatie

11-07 t/m
16-07-2022

Ingekomen sloopmeldingen
Roparun team Oud-Beijerland in
Oud-Beijerland.

PIershil
11-07 t/m
16-07-2022

Roparun team Oud-Beijerland in Piershil.

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

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.

Zakelijke inhoud

Klaaswaal
01-07-2022

Het slopen van een opslag/berging Bommelskoussedijk 64a in Klaaswaal.
(Z/22/157197)

Maasdam
28-06-2022

Besluiten

Nieuw-Beijerland
11-07 t/m
16-07-2022

Ontvangen d.d.

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen – Zuivelstraat 1- 2
in Maasdam. (Z/22/156591)

Mijnsheerenland
29-06-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Westdijk 31 in
Mijnsheerenland. (Z/22/156702)

Numansdorp
27-06-2022

Het verwijderen en afvoeren van asbest
houdende materialen - Nieuweweg 9a /11 in
Numansdorp. (Z/22/156421)

29-06-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Wilhelminastraat
54 in Numansdorp. (Z/22/156732)

Oud-Beijerland
25-06-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Ooststraat 76 in
Oud-Beijerland. (Z/22/155735)

27-06-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Seringenstraat 44
in Oud-Beijerland. (Z/22/156002)

28-06-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Lisstraat 17 in
Oud-Beijerland. (Z/22/156549)

Zuid-Beijerland
24-06-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Molendijk 81 in
Zuid-Beijerland. (Z/22/156013)

Roparun team Oud-Beijerland in
Nieuw-Beijerland.

‘s-Gravendeel
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 hij/zij in de basisregistratie personen staat
ingeschreven. Het college besloot deze personen uit
te schrijven uit de Basisregistratie Personen van
gemeente Hoeksche Waard, conform artikel 2.22 en 2.60,
en te registreren in de landelijke Registratie NietIngezetenen (RNI) met een onbekend adres.
Naam

Plaats

Datum
uitschrijving

R.A. Inarda

‘s-Gravendeel

02-06-2022

P. Noordhoek

‘s-Gravendeel

15-06-2022

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
Burgemeester en Wethouders, 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.

Heinenoord
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Blaaksedijk Oost 55 Heinenoord’
De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 14 juni
2022 het bestemmingsplan ‘Blaaksedijk Oost 55
Heinenoord’ ongewijzigd vast.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
De initiatiefnemer heeft een volwaardig agrarisch
akkerbouwbedrijf, met de hoofdvestiging aan de Reedijk
in Heinenoord. Hij heeft voornemens zijn bedrijfsvoering,
die nu nog deels op het perceel Blaaksedijk Oost 55
plaatsvindt, te concentreren aan de Reedijk. Initiatiefnemer wil het perceel door het toepassen van de Ruimte
voor Ruimte regeling omzetten naar een woonbestemming en hierop 2 woningen realiseren. Dit ontwerp
bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling mogelijk.
Vastgestelde hogere waarde geluid (Wet
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op
de 2 woningen niet voldoet aan de grenswaarde van 48
dB uit de Wet geluidhinder. De overschrijding wordt

veroorzaakt door het wegverkeer afkomstig van de
Blaaksedijk Oost in Heinenoord. Het college van B&W
besloot om hiervoor een hogere waarde geluid van 55 dB
vast te stellen.
Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp
besluit hogere waarde geluid lagen ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit
hogere waarde geluid lagen van 23 december 2021 tot
en met 9 februari 2022 ter inzage. Tijdens deze periode
kon een ieder zienswijzen indienen. Wij ontvingen geen
zienswijzen.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan
‘Blaaksedijk Oost 55 Heinenoord’ en het besluit hogere
waarde geluid (Wet geluidhinder) en alle bijlagen liggen
met ingang van donderdag 7 juli 2022 tot en met
woensdag 17 augustus 2022 ter inzage. U kunt de
stukken bekijken op de website

www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer:
NL.IMRO.1963.PBldijkO55HND20-VG01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis of servicepunt
inzien? Maak dan een afspraak met S. Voskamp van team
Omgeving via telefoonnummer 088 - 647 14 75.
Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen en het collegebesluit tot
het vaststellen van hogere waarde geluid (Wet
geluidhinder) staat rechtstreeks beroep open bij de Raad
van State.
Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 7
juli 2022 tot en met woensdag 17 augustus 2022 beroep
indienen. Niet-belanghebbenden kunnen gedurende
deze termijn alleen beroep indienen wanneer hij of zij:
1. k an aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp

bestemmingsplan en/of het ontwerp besluit hogere
waarde geluid in te dienen;
In het beroepschrift moet u in ieder geval de volgende
gegevens vermelden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep 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 en het besluit hogere
waarde geluid via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde
geluid treden een dag nadat de beroepstermijn is
verstreken in werking.
Om te voorkomen dat het bestemmingsplan en het
besluit hogere waarde geluid in werking treden, kunt u
een voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer er gedurende de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, schort de werking van het bestemmingsplan en
het besluit hogere waarde geluid op totdat op het
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan
contact op met S. Voskamp van team Omgeving via
telefoonnummer 088 - 647 14 75 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Klaaswaal
Ontwerpwijzigingsplan ‘Smitsweg 3 Klaaswaal’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerp wijzigingsplan
‘Smitsweg 3 Klaaswaal’ met bijbehorende stukken ter
inzage legt.
Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Het agrarisch bouwvlak wordt vergroot, zodat een extra
loods kan worden gerealiseerd.
Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Smitsweg 3 Klaaswaal’ en alle
bijlagen liggen met ingang van donderdag 7 juli tot en
met woensdag 17 augustus 2022 ter inzage. U kunt de
stukken bekijken op de website

www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.WPSmitsweg3KLW22-ON01).
Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan
een afspraak met R. Muller van team Omgeving via
telefoonnummer 088 - 647 11 19.
Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk)
indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage
liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is
niet mogelijk. Uw zienswijze tegen het
ontwerpwijzigingsplan kunt u indienen bij het college van
B&W van emeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260
EA Oud-Beijerland, onder vermelding van ‘zienswijze

ontwerpwijzigingsplan Smitsweg 3 Klaaswaal’.
Anterieure overeenkomst
Voor dit plan sluiten wij een anterieure overeenkomst op
grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. In de
anterieure overeenkomst maken wij afspraken over het
kostenverhaal en de locatie eisen.
Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen of heeft
u vragen over het ontwerp wijzigingsplan? Neem dan
contact op met R. Muller van het team Omgeving via
telefoonnummer 088 - 647 11 19 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Oud-Beijerland
Besluit maatwerkvoorschriften Benjamin Franklinstraat 9 in Oud-Beijerland
Kennisgeving beschikking Maatwerkvoorschriften
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij, in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer, op 29 juni 2022 het
volgende heeft besloten. Het betreft een verzoek om
maatwerk met betrekking tot PGS 15 opslag Benjamin
Franklinstraat 9 in Oud-Beijerland. Het verzoek om
maatwerkvoorschriften dat betrekking heeft op het
afwijken van voorschrift 3.3.3 uit de PGS 15 (2016).
Zaaknummer Z-22-406170.
De inrichting wil in het laboratorium aan de Benjamin
Franklinstraat 9, 2 extra kasten plaatsen voor het
aftappen van vloeistoffen en monstername handelingen
voor de werkzaamheden. Er zijn in het verleden
maatwerkvoorschriften opgesteld voor deze locatie
(kenmerk 2011027693 / WB, d.d. 15 december 2011). Dit

maatwerkbesluit betrof eveneens een afwijking van
voorschrift 3.3.3 uit de PGS 15. In het laboratorium
mogen op basis van dat besluit 5
brandveiligheidsopslagkasten in 1 brandcompartiment
aanwezig zijn. Het huidige verzoek verhoogt dit naar 7
brandveiligheidsopslagkasten in 1 brandcompartiment.
Ter inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak
tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ
Dordrecht. Via telefoonnummer 078 - 770 85 85 kunt u
een afspraak maken.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van

de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen
deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te
geschieden door het indienen van een bezwaarschrift
gericht aan het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Een
bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een
termijn van 6 weken na de datum van verzending van
deze beschikking.
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient
in ieder geval het volgende te bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van de beschikking waartegen
bezwaar wordt gemaakt;
• de gronden van het bezwaar.

Puttershoek
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Rustenburgstraat 2a in Puttershoek
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 21 juni 2022 een aanvraag voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het
betreft de activiteit Milieu (omgevingsvergunning
beperkte milieutoets), voor OBM CBCP. Deze melding is

afgehandeld onder zaaknummer Z-22-410529. Tegen de
hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen
bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat
het college over deze aanvraag heeft beslist. Ingediende
aanvraag ligt niet ter inzage.

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

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

