Nieuws uit de gemeente
Week 35 | 31 augustus 2022

De Hoeksche Waard is in diepe rouw. Afgelopen zaterdag, 27 augustus, raakte een vrachtwagen in het buurtschap Zuidzijde van de weg. Daarbij zijn 7 mensen
om het leven gekomen, waaronder een ongeboren kindje. Meerdere mensen zijn (zwaar)gewond geraakt. Dit raakt onze hechte gemeenschap diep in het hart.
Onze gedachten gaan uit naar alle getroffenen en nabestaanden.
Namens de gemeenteraad en het college wil ik ons diepe medeleven betuigen aan de nabestaanden van de slachtoffers. Wij voelen ons aangeslagen en intens
bedroefd. Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte toe.

Burgemeester Aptroot

Slachtofferhulp

Stichting 'Namens de Familie'

Een ingrijpende gebeurtenis roept veel emoties en vragen op. Nabestaanden
en de mensen die op de barbecue van de ijsclub waren kunnen (anoniem)
per telefoon, mail, chat of social media terecht bij Slachtofferhulp. Het
telefoonnummer is 0900- 01 01. U kunt ook kijken op www.slachtofferhulp.nl.

Na dramatische gebeurtenissen komt er veel op slachtoffers, nabestaanden en
naasten af. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met een journalist die confronterende
vragen stelt? De stichting 'Namens de Familie' helpt u bij het omgaan met de media.
Kijk voor meer informatie op www.namensdefamilie.nl of bel 06 – 34 51 16 49.

Kom werken bij gemeente Hoeksche Waard!
Wil jij werken in een unieke streek waarbij
jij het verschil kan maken voor 89.000
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?

Administratief medewerker
Kabels & Leidingen

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!

Medewerker Personeels- en
Salarisadministratie

(24 uur)

(24 uur)

Adviseur Publiekszaken

Medewerker Verkeer

Specialist Water & Riolering
(36 uur)

(32-36 uur)

(36 uur)

Startersfunctie junior
Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening

Beheerder/werkvoorbereider openbare verlichting

Ondersteunend
medewerker Opleidingen
& Trainingen

Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening

(36 uur)

Beleidsmedewerker Verkeer

(36 uur)

HR adviseur

(32-36 uur)

(32-36 uur)

(24 uur)

(36 uur)

Senior communicatieadviseur

(32 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
Wespenoverlast, wat te doen?
Net als elk jaar in augustus vliegen er flink wat wespen rond. De nesten zijn dan
klaar en de wespen vliegen eropuit op zoek naar (zoet) voedsel. We krijgen dan ook
regelmatig meldingen binnen over wespen(nesten). Heeft u een wespennest in uw
huis of tuin en wilt u dit weg laten halen? Neem dan zelf contact op met een
wespenbestrijder. Op onze website www.gemeentehw.nl / Direct regelen &
Informatie / Klacht of melding / Overlast / Ongediertebestrijding vindt u
telefoonnummers van betrouwbare (lokale) ongediertebestrijders. Wespennesten
in de buitenruimte verwijderen we alleen als ze een gevaar vormen voor de
omgeving, bijvoorbeeld in een speeltuin. Meld het nest in zo’n geval via Fixi.
Nuttige diertjes
Hoe vervelend de wesp ook kan zijn, ze zijn toch ook heel nuttig. Wespen vangen
bijvoorbeeld muggen. Eén wespennest kan tienduizenden muggen per dag doden!
Ook zijn ze dol op bladluizen. Vandaar dat je ze nu ook veel in bomen en struiken
tegenkomt. Houd je ze liever op afstand? Je kunt altijd een wespenval neerzetten.
Maar er zijn ook meer diervriendelijke oplossingen. Wespen houden bijvoorbeeld
niet van lavendel en munt. Of zet eens een bakje met olie van citroengras of
kruidnagel neer. Omdat wespen slecht tegen die geuren kunnen, kan dat hun
aantal flink verminderen. Online kunt u nog veel meer tips vinden om de diertjes op
afstand te houden.

Prikken in de buurt
Maandag 22 augustus t/m zaterdag 27 augustus
Zonder afspraak eerste, tweede en boosterprik
6 tijdelijke vaccinatielocaties

Bent u niet of nog niet volledig gevaccineerd?

U kunt zonder afspraak terecht voor uw eerste, tweede en boosterprik bij
de volgende vaccinatielocaties:
Dagen
Maandag en
dinsdag

Plaats

Plaats

Dordrecht

Alblasserdam

Andreaskerk
Jacob van Heemskerckstraat 19

Op dinsdag tot 17.30 uur
Landvast
Haven 4

Woensdag en
donderdag

Oud-Beijerland

Hardinxveld-Giessendam

Lindenhoeve
Steenenstraat 24

De Parel
Talmastraat 9

Vrijdag en
zaterdag

Zwijndrecht

Oud-Alblas

Xiejezo
Grote Beerstraat 20

De Beemd
Beemdweg Weg 9

Meer informatie over de locaties vindt u op www.gemeentehw.nl/coronavirus.

Tijd
Van 12.00 tot 18.00 uur.

Gratis vaccinatie
Vaccineren tegen corona is gratis.

Soort coronavaccin
Op de tijdelijke vaccinatielocaties wordt gevaccineerd met het mRNA-vaccin van
BioNTech/Pfizer.
Kinderen
Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij de vaste
vaccinatielocaties in Dordrecht en Gorinchem.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de vaccinatie tegen corona? Kom gerust langs om uw
vragen te stellen. U kiest zelf of u de vaccinatie wilt.
U bent welkom zonder afspraak
Neem een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee.

Verkeersomleidingen rotonde N217 ’s-Gravendeel in weekend vrijdag 2 tot
maandag 5 september
Welke wegen zijn afgesloten?
De weekendafsluiting is noodzakelijk, omdat de rotonde onder andere wordt
gefreesd en geasfalteerd. Er kunnen dan geen auto’s overheen rijden. De volgende
wegen zijn dat weekend afgesloten:
• Komend vanaf de Kiltunnel: de N217 vanaf de Hendrik Hamerstraat
• Komend vanaf Puttershoek: de N217 vanaf de rotonde Maasdam/Trambaan
richting Strijen (N491)
• In ’s-Gravendeel: de Maasdamseweg vanaf de Narcisstraat richting de rotonde

In het weekend van vrijdag 2 tot maandag 5 september werkt provincie Zuid-Holland
aan de rotonde op de N217 bij ’s-Gravendeel. Een aantal wegen rond de rotonde
N217/Maasdamseweg bij ’s-Gravendeel zijn dan wegens wegwerkzaamheden
afgesloten voor autoverkeer. Deze afsluiting geldt van vrijdag 2 september 21.00 uur
tot maandag 5 september 06.00 uur. Het openbaar vervoer van en naar ’s-Gravendeel
rijdt tijdens deze weekendafsluiting wel, maar met een aangepaste dienstregeling.
Binnenkort kunt op een kaart zien hoe u kunt omrijden.

Rotterdam

Hoe rijden de bussen?
Het openbaar vervoer van en
naar ’s-Gravendeel rijdt
tijdens deze
weekendafsluiting volgens
een aangepaste
dienstregeling en via een
alternatieve route. U moet
dus rekening houden met
kleine vertragingen. Meer
informatie vindt u op de
website van Connexxion.
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N491

Verkeersroutes weekendafsluiting
02-09 t/m 05-09
N217

Waarom wordt er aan de
rotonde gewerkt?
Provincie Zuid-Holland past
de N217 op 2 plaatsen aan
om er voor te zorgen dat het
verkeer tijdens de renovatie
van de Heinenoordtunnel in
2023 en 2024 goed door kan
blijven rijden. De rotonde bij
’s-Gravendeel wordt een
turborotonde en krijgt een 2e
rijbaan. De kruising bij de
Polderweg/N217 krijgt extra
opstelstroken en
verkeerslichten. De planning
is dat beide projecten eind
december 2022 gereed zijn.

Vogelgriep in de regio
In Spijkenisse (gemeente Nissewaard) is op een kinderboerderij vogelgriep
vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 150
vogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA). Hieronder kunt u lezen wat er precies aan de hand is. Maar ook wat
vogelgriep precies is, waar u een melding kunt maken als u zelf een dode vogel vindt
en of u zelf (of uw huisdier) besmet kunt raken.
Rond Spijkenisse wordt geen vervoersverbod ingesteld
In de 1 kilometer en de 3 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen namelijk
geen andere pluimveebedrijven. En hoewel er in de 10 kilometer zone 3
pluimveebedrijven liggen, zijn 2 bedrijven niet meer actief. Het derde bedrijf is een
eierhandelaar waar geen fysiek pluimvee aanwezig is. Daarom wordt er geen
vervoersverbod ingesteld, ook niet in de Hoeksche Waard. Meer informatie over de
vogelgriep op de kinderboerderij in Spijkenisse vindt u op de pagina ’Vogelgriep
vastgesteld in Spijkenisse’ op de website van de Rijksoverheid.
Vaststelling vogelgriep heeft geen consequenties voor Hoeksche Waard
Er hoeven geen extra veiligheidsmaatregelen te worden getroffen.
Sinds wanneer heerst er vogelgriep?
In oktober 2021 is in Nederland opnieuw vogelgriep vastgesteld. Daarom gelden er
sindsdien landelijke maatregelen voor pluimveehouders en hobbyhouders, zoals een
ophok- of afschermplicht. Op verschillende plekken in het land worden dode
watervogels gevonden en zijn er meerdere uitbraken op pluimveebedrijven.

bij de gemeente. Wij werken
samen met verschillende partijen
en zorgen ervoor dat dode vogels
worden opgeruimd.
U kunt uw melding doorgeven via
de app van Fixi of via de website.
Lukt een online melding via Fixi
niet? Stuur dan een e-mail naar
meldingen@gemeentehw.nl.
Tijdens kantooruren kunt u ook
bellen naar 088 – 647 36 47.
Let op: meld dode dieren niet bij de Stichting Dierenambulance! U kunt Stichting
Dierenambulance bellen voor dieren die ziek, zwak of gewond zijn.
Kunt u vogelgriep krijgen?
In zeldzame gevallen kunnen mensen besmet raken met bepaalde typen vogelgriep.
Dit is gebeurd bij direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen, zoals
bij verzorgers van de dieren of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen.
Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde klachten als bij een gewone
wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of oogontsteking. Meestal verlopen
deze infecties bij mensen mild. Als je ziek wordt, is dat binnen tien dagen na het
laatste contact met zieke dieren.

Wat is vogelgriep?
Vogelgriep (aviaire influenza) is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen
die gevaarlijk kunnen zijn voor pluimvee en wilde (water)vogels. Denk bijvoorbeeld aan
kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, duiven en zwanen. Vogelgriep komt over de hele
wereld voor. Veel watervogels zijn drager van griepvirussen, maar worden er zelf niet
ziek van. Contact tussen wilde watervogels en pluimvee wordt gezien als een oorzaak
van uitbraken van vogelgriep onder pluimvee.

Is vogelgriep gevaarlijk voor honden of katten?
Het is bekend dat honden en katten gevoelig zijn voor vogelgriep. Is een hond of kat
in aanraking gekomen met een besmet dier (bijvoorbeeld door het eten ervan)? Dan
kan het dier daarna sloom worden, benauwd worden, veel gaan hijgen,
oogontstekingen ontwikkelen en zenuwkwalen krijgen, zoals trillen of wankel lopen.
Houd daarom uit voorzorg bijvoorbeeld uw hond aan de lijn op plekken waar dode
watervogels kunnen liggen. Zo voorkomt u dat uw hond in contact komt met
besmette dode vogels.

Wat te doen als u een zieke of dode vogel vindt?
Vindt u een zieke of dode vogel? Raak deze niet aan! Het is belangrijk om vondsten van
één of meerdere dode wilde vogels op 1 locatie te melden. U kunt uw melding doen

Meer informatie
Op de pagina ‘Vogelgriep in Nederland 2022’ van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (www.nvwa.nl) vindt u meer informatie over de vogelgriep.

N487: Werkzaamheden aan rotonde en fietspad bij op- en afrit A29 Numansdorp
Provincie Zuid-Holland vervangt de kruising tussen de westelijke op- en afrit van de
A29 en de N487 door een rotonde. De noordelijke parallelweg wordt een fietspad.
Hierdoor verbetert de verkeerssituatie.
Wanneer gaat het gebeuren?
De werkzaamheden aan de N487 vinden plaats in de eerste 3 weekenden van
september. Het gaat om de weekenden van 2 tot 5 september, 9 tot 12 september en
16 tot 19 september. De werkzaamheden starten voor alle drie de weekenden op
vrijdagavond 20.00 uur en eindigen op maandagochtend 06.00 uur. In deze
weekenden moet het wegverkeer rekening houden met een langere reistijd. Tussen
de werkzaamheden is de weg doordeweeks open voor het verkeer. Weggebruikers
dienen wel rekening te houden met een tijdelijke gewijzigde situatie.

Vrijdag 9 september 20:00 uur – maandag 12 september 06:00 uur
• N487 en afrit 22 afgesloten: gedurende dit weekend is de N487 afgesloten voor het
verkeer. Ook is de afrit 22 Numansdorp vanuit de richting Rotterdam afgesloten.
• Fietspad gereed: in het tweede weekend kunnen fietsers, bromfietsers,
hulpdiensten en landbouwvoertuigen gebruik maken van het nieuwe fietspad.
Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.
• Omleidingen: dit weekend zijn er meerdere omleidingen. Van en naar ZuidBeijerland is er een omleiding via de Ronduitweg, klein Zuidbeijerlandseweg,
Langeweg en de N217 en vice versa. Van en naar Numansdorp is er een omleiding
via de N488, N489 en N217 en vice versa. Zie omleidingskaartje.

Verkeershinder en omleidingen
Tijdens de werkzaamheden wordt het wegverkeer omgeleid via alternatieve routes.
De afsluitingen en de omleidingen verschillen per weekend.
Vrijdag 2 september 20:00 – maandag 5 september 06:00 uur
Gedurende dit weekend blijft de doorgaande weg N487 en de toerit A29 richting
Zierikzee/Roosendaal open.
• Afrit 22 en fietspad afgesloten: de afrit 22 Numansdorp vanuit de richting
Rotterdam is dit weekend afgesloten voor het verkeer. Ook het fietspad over het
viaduct A29 wordt afgesloten. Fietsers worden met een busje langs het werk geleid,
dat dag en nacht rijdt. Fietsers kunnen vanaf maandagochtend 06:00 uur in twee
richtingen het fietspad weer gebruiken. In de nieuwe situatie houden auto’s
voorrang op fietsers.
• Omleidingen: richting Numansdorp is er een omleiding via afrit 21 Oud-Beijerland,
N489 en N488. Richting Zuid-Beijerland is er een omleiding via afrit 21, N217,
Langeweg, Klein Zuidbeijerlandseweg en Ronduitweg. Zie omleidingskaartje.

Vrijdag 16 september 20:00 uur – maandag 19 september 06:00 uur
De verkeerssituatie in weekend 3 is hetzelfde als in weekend 2.
Fietsers, landbouwvoertuigen en hulpdiensten
Fietsers en bromfietsers worden tijdens de werkzaamheden niet omgeleid. In het
eerste weekend worden zij met een busje langs de route geleid. In het tweede
weekend is het nieuwe fietspad klaar voor gebruik. Ook ambulance, brandweer,
politie, reddingswerkers en landbouwvoertuigen worden niet omgeleid. Zij maken in
het tweede weekend gebruik van het fietspad. Verkeerregelaars zorgen ervoor dat
weggebruikers veilig hun doorgang vinden.
Samenwerking
Voor dit project werkt de provincie Zuid-Holland samen met Rijkswaterstaat en
waterschap Hollandse Delta.
Vragen en meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website www.zuid-holland.nl. Heeft u vragen?
Dan kunt u een e-mail sturen naar zuidholland@pzh.nl of bellen naar 070 - 441 66 22.

Kennissessie ‘Lokaal Inkopen’ voor ondernemers
Op woensdagmiddag 14 september organiseren gemeente Hoeksche Waard en
Ondernemersvereniging Hoeksche Waard de kennissessie Lokaal Inkopen. In de
Burgerzaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland worden geïnteresseerde
ondernemers bijgepraat over hoe aanbestedingen bij gemeentes werken en hoe
Hoeksche Waardse ondernemers hun kansen op een opdracht vergroten.
In mei van dit jaar overhandigde de gemeente het ambitiestatement Lokaal Inkopen
aan Ondernemersvereniging Hoeksche Waard. Gemeente Hoeksche Waard streeft
naar een sterke lokale economie. Door lokaal in te kopen kan de gemeente de lokale
economie versterken en bevordert ze de werkgelegenheid in de Hoeksche Waard. De
ambitie van de gemeente luidt dan ook: ‘Als het lokaal kan, doen we het lokaal!’ De
ondernemersvereniging is blij met deze goede wil en volgt de uitvoering hiervan met
grote belangstelling.

Voor het verkrijgen van een opdracht van de gemeente gelden regels die gemeente
en ondernemers moeten volgen. Gemeente Hoeksche Waard en
Ondernemersvereniging Hoeksche Waard organiseren daarom op woensdag
14 september, van 15.00 tot 18.30 uur, een interactieve kennissessie.
Tijdens de kennissessie krijgen
ondernemers een beter beeld van hoe
de inkoop bij een gemeente werkt,
welke eisen er worden gesteld en wat er
van ondernemers verwacht wordt.
Geïnteresseerde ondernemers kunnen
zich aanmelden via de website
www.o-hw.nl.

Wielewaal Numansdorp zoekt chauffeurs
De Wielewaal Numansdorp gaat bijna rijden. De Wielewaal is een gratis vervoermiddel die mensen die wat minder mobiel zijn
binnen de kern Numansdorp gaat vervoeren naar winkels, familie, de dokter, de klaverjasmiddag en dergelijke.
Zij zoeken nog een paar vrijwillige chauffeurs met een sociaal hart die bereid zijn een dagdeel per week beschikbaar te zijn om
een dienst te draaien op de Wielewaal (u heeft daarvoor een geldig rijbewijs nodig). Ook zijn zij nog op zoek naar iemand die het
leuk vindt om een meer organiserende of coördinerende taken te verrichten.
Meer weten of aanmelden?
Neem dan contact op met Linda van der Wal via e-mail linda.vanderwal@welzijnhw.nl.

Leuke en leerzame kookworkshop tegen voedselverspilling
Op vrijdagmiddag 16 september organiseert gemeente Hoeksche Waard samen met
Kookstudio Hoeksche Waard uit Numansdorp van 16.00 tot 18.00 uur een online
kookworkshop tegen voedselverspilling. Maar liefst 100 Hoeksche Waarders kunnen
hier gratis aan meedoen, gewoon vanuit huis. Inschrijven voor deze leuke, leerzame en
interactieve workshop kan nu via www.gemeentehw.nl/workshop. Wees er snel bij,
want vol is vol.
Bruine bananen, rimpelige groeten of oud brood. Michka Chel van Kookstudio
Hoeksche Waard maakt 3 gerechten met ingrediënten die vaak overblijven of worden
weggegooid. Gemeente Hoeksche Waard vraagt met deze workshop ook dit jaar weer
aandacht voor de Verspillingsvrije Week, die van 12 tot en met 18 september duurt.
In Nederland wordt een kwart van het voedsel verspild. Dit is niet alleen zonde van het
eten, ook wordt daardoor onnodig veel energie verbruikt. Om voedsel te produceren
stoppen producenten er namelijk letterlijk en figuurlijk veel energie in.
Kookstudio Hoeksche Waard laat in 2 uur tijd zien dat je met producten die vaak
worden weggegooid, nog lekkere gerechten kunt maken. Verder krijgen deelnemers
praktische tips over welke smaken goed te combineren zijn. Deze workshop past in de
duurzame en circulaire aanpak van de gemeente.

Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen

De stukken kunnen op verzoek per e-mail naar u worden
verzonden. 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.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Via deze
laatstgenoemde website kunt u zich 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.

Oud-Beijerland
22-08-2022

Het realiseren van een dakopbouw Zoomwijcklaan 129 in Oud-Beijerland.
(Z/22/158116)

26-08-2022

Het uitbreiden van de leeuwenhartschool
- Jasmijnstraat 6 in Oud-Beijerland.
(Z/22/157465)

Puttershoek
22-08-2022

Het bouwen van een opbouw op de bestaande
aanbouw - Laan van Heemstede 58 in
Puttershoek. (Z/22/154539)

26-08-2022

Het uitbreiden van de woning - Hoeksedijk 98 in
Puttershoek. (Z/22/157688)

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

‘s-Gravendeel

Beslistermijn verlengen

25-08-2022

Het realiseren van een inrit - Vlasstraat 23 in
's-Gravendeel. (Z/22/164488)

Datum
verlenging

26-08-2022

Het plaatsen van een pakket-en briefautomaat
tegen de gevel van de Jumbo - Kerkstraat 41 in
's-Gravendeel. (Z/22/164707)

Mijnsheerenland
25-08-2022

Strijen
25-08-2022

Vernieuwing vergunning tijdelijke mast
binnenpad in Strijen. (Z/22/164604)

26-08-2022

Het kappen van bomen - Apollostraat in Strijen.
(Z/22/164698)

Numansdorp
26-08-2022

Verzonden d.d.

Het openen van een dorpshuis - Buttervliet 1 in
Numansdorp. (Z/22/164705)

18-08-2022

Het bouwen van een woning - Lange
Eendragtsweg 1 in Zuid-Beijerland.
(Z/22/164597)

Zakelijke inhoud

25-08-2022

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

Maasdam
26-08-2022

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

Numansdorp
22-08-2022

Standplaatsvergunning voor het innemen van
een tijdelijke standplaats voor de verkoop van
oliebollen en appelbeignets op de vrijdagen
en zaterdagen in de periode van 28 oktober
t/m 31 december 2022 en op woensdag 28 en
donderdag 28 december 2022 ter hoogte van
het Oranjeplein in Puttershoek.

Standplaatsvergunning voor het innemen
van tijdelijke standplaats voor twee
informatiebussen met betrekking tot glasvezel
in de periode van 13 september 2022 tot en
met 17 september 2022 van 11.00 uur tot
18.00 uur aan de Fazant in Maasdam.

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

25-08-2022

Evenementenvergunning voor de Jaarmarkt
Oud-Beijerland, in het Centrum: Oost en
West Voorstraat en beneden Molendijk op 10
september 2022 van 10.00 uur tot 17:00 uur in
Oud-Beijerland.

Besluiten

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals hierna
genoemd, binnen 6 weken na bekendmaking aan de

Zakelijke inhoud

Klaaswaal
25-08-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Kerkstraat 115 in
Klaaswaal. (Z/22/164601)

NieuwBeijerland
22-08-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Margrietstraat 1
in Nieuw-Beijerland. (Z/22/164012)

Oud-Beijerland
23-08-2022

Het slopen van het dekvloer en betonherstel
- Witsenstraat 2-46, Bosboomstraat 1-4
- Witsenstraat 22 in Oud-Beijerland.
(Z/22/164105)

23-08-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Begoniastraat 9
in Oud-Beijerland. (Z/22/164573)

23-08-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Croonenburgh 19
in Oud-Beijerland. (Z/22/164132)

25-08-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Kempenaar 9 in
Oud-Beijerland. (Z/22/164471)

Oud-Beijerland
Het herbouwen van een dierenschuur Hoeksedijk 58 in Maasdam. (Z/22/158180)

Mijnsheerenland
23-08-2022

Ontvangen d.d.

Maasdam

Klaaswaal
26-08-2022

Ingekomen sloopmeldingen

Zakelijke inhoud

Puttershoek

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Het bouwen van een woning - Stougjesdijk 187
in Mijnsheerenland. De beslistermijn wordt
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2
van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt
daardoor 14-10-2022. (Z/22/158224)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Zuid-Beijerland
25-08-2022

Zakelijke inhoud

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.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

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

Naam organisatie

05-09-2022 tot en met
10-09-2022

KWF Kankerbestrijding in alle dorpen
van gemeente Hoeksche Waard.

‘s-Gravendeel
* RECTIFICATIE *
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Strijenseweg 143 ‘s-Gravendeel’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
stelde op 9 augustus 2022 het wijzigingsplan
‘Strijenseweg 143 ‘s-Gravendeel’ gewijzigd vast.
Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Dit wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de
bestemming van het perceel Strijenseweg 143 in
‘s-Gravendeel. Het perceel heeft nu een agrarische
bestemming met een agrarisch bouwvlak. Door de
bestemming te wijzigen naar ‘Wonen verspreide
woningen’ en ‘Agrarisch met waarden’ zonder bouwvlak
maken wij het bewonen van de boerderij als
burgerwoning mogelijk.
Het ontwerp wijzigingsplan lag ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan lag van donderdag 19 mei
2022 tot en met woensdag 29 juni 2022 ter inzage.
Tijdens deze periode kon een ieder zienswijzen indienen.
Wij ontvingen geen zienswijzen. Wel is ambtshalve een
wijziging doorgevoerd in de verbeelding. Op de
verbeelding is de hartlijn van de
hoogspanningsverbinding toegevoegd.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het wijzigingsplan ‘Strijenseweg
143 ‘s-Gravendeel’ en alle bijlagen liggen met ingang van
donderdag 1 september 2022 tot en met woensdag 12
oktober 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op
de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder

plannummer: NL.IMRO.1963.WPStrijwg143SGD21-VG01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis of servicepunt
inzien? Maak dan een afspraak met M. Koster van team
Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 10 17.
Beroep indienen
Tegen het besluit van het college om het wijzigingsplan
vast te stellen, staat rechtstreeks beroep open bij de
Raad van State.
Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag 1
september 2022 tot en met woensdag 12 oktober 2022
beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen
gedurende deze termijn alleen beroep indienen wanneer
hij of zij:
1. kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om een zienswijze tegen het ontwerp
wijzigingsplan in te dienen;
2. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn
aangebracht bij het vaststellen van het wijzigingsplan
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 wijzigingsplan, via een voorlopige
voorziening
Het wijzigingsplan treedt een dag nadat de
beroepstermijn is verstreken in werking.
Om te voorkomen dat het wijzigingsplan in werking
treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
Wanneer er gedurende de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, schort de werking van het wijzigingsplan op totdat
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Vragen?
Neem dan contact op met M. Koster van team Omgeving
via telefoonnummer
088 – 647 10 17 of via e-mail ro@gemeentehw.nl.

Heinenoord
Ontwerpbestemmingsplan ‘Margrietstraat 4-6 Heinenoord’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan
‘Margrietstraat 4-6 Heinenoord’ met bijbehorende
stukken ter inzage legt.

plannummer: NL.IMRO.1963.BPMargrstr4HND22-ON01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak dan
een afspraak met R. Muller via telefoonnummer
088 - 647 11 19.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt de bouw van vijf woningen
mogelijk in plaats van de twee bestaande woningen.

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.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Margrietstraat 4-6
Heinenoord’ en alle bijlagen liggen met ingang van
donderdag 1 september tot en met woensdag 12
oktober 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op
de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder

Uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt
u richten aan:
Gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp
bestemmingsplan Margrietstraat 4-6 Heinenoord’.
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? Neem dan contact op met R. Muller via
telefoonnummer 088 - 647 11 19 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Kennisgeving Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning Boonsweg 21 Heinenoord
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, voornemens zijn de
omgevingsvergunning die op 16 februari 2022 is
verleend aan DEMI Container Services B.V.in te trekken.
(Z-22-410431)

omgevingsvergunning van 18 november 2013 met
kenmerk2013028702 / IGI en de omgevingsvergunning
van 11 oktober 2018 met kenmerk D-18-1849647.

Tijdens het behandelen van de aanvraag is gebleken dat
de aangevraagde activiteiten niet vergunningplichtig zijn.
De aanvraag is omgezet in een melding
Activiteitenbesluit en aangevuld met een verzoek tot
intrekking van de vigerende vergunning op 6 juli 2022.
Het verzoek tot intrekking heeft betrekking op de

De ontwerpbeschikking ligt vanaf 1 september 2022 ter
inzage en in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, Johan de Wittstraat 140 in Dordrecht. Via
telefoonnummer (078) - 770 8585 kunt u een afspraak
maken.

Het betreft de inrichting aan Boonsweg 21 in
Heinenoord.

Zienswijze en ontwerpbeschikking
Zienswijze en ontwerpbeschikking binnen 6 weken na de
dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd,
kan een ieder daarover zienswijzeninbrengen.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan
de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Hierna stellen wij een
definitief besluit op waartegen een belanghebbende
beroep kan instellen.

Nieuw-Beijerland
Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de
galerij aan de Kerkstraat 22 in Nieuw-Beijerland
Op grond van artikel 2.1 (verbodsbepaling Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, hierna: Wabo) in combinatie
met artikel 2.10 Wabo (weigeringsgronden bouwen) en
artikel 16 van de Erfgoedverordening 2019 Gemeente
Hoeksche Waard verlenen wij de omgevingsvergunning
met kenmerk Z/22/156878 voor de volgende activiteiten:
• het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1.1.a
Wabo)
• het slopen van een bouwwerk (artikel 2.1.1.g en/of h
Wabo)
• het wijzigen/herstellen van een beschermd monument
danwel het slopen van een beschermd monument

(artikel 2.1.1.f Wabo)
Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn op
verzoek in te zien. U kunt hiervoor een email sturen aan:
Rien.butijn@gemeentehw.nl. De inzageperiode is 6
weken en start op woensdag 31 augustus 2022.
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u mondeling of
schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar
voren brengen. Vermeld daarbij het hierboven genoemde

zaaknummer. U kunt de zienswijze richten aan het
college van B&W van de gemeente Hoeksche Waard,
postbus 2003, 3260 EA in Oud-Beijerland. 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 neemt u contact op via email
info@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 14 0186 |
088 – 647 36 47.

Numansdorp
Ontwerpbesluit aanvraag wijzigen omgevingsvergunning Middelsluissedijk WZ 95a
Numansdorp
De gemeente heeft op 23 augustus 2022 een
ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met
zaaknummer Z-18-331550 voor een ambtshalve wijziging
en actualisatie voor de omgevingsvergunning op locatie
Middelsluissedijk Wz 95a Numansdorp.
Het besluit betreft:

Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak
tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 in Dordrecht.
Via telefoonnummer 078 – 770 85 85 kunt u een afspraak
maken.

Activiteit:
• Milieu (vergunning), actualisatie programma 2018 BBT
veehouderijen.

Zienswijzen en ontwerpbeschikking
Binnen 6 weken na de dag waarop de
ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, kan een ieder

daarover zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen
dienen te worden gezonden aan de directeur van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300
AN Dordrecht.
Hierna stellen wij een definitief besluit op waartegen een
ieder beroep kan instellen.

Strijen
Kennisgeving beschikking verleende omgevingsvergunning
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning
hebben verleend aan Biostee Melkvee B.V. (Z-22-408762).
Activiteit
• Milieu (vergunning), wijzigen van een inrichting
voor: het wijzigen van de vigerende
omgevingsvergunning t.b.v. het opslaan van vaste mest.
Locatie
Land van Esseweg 4 b te Strijen
Datum besluit
26 augustus 2022
Inzage
De beschikking ligt van 8 september 2022 tot en met 21
oktober 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.
Beroep instellen
Een ieder die het niet eens is met dit besluit kan tegen
deze beschikking een beroepschrift indienen binnen 6
weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit
kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam Den Haag, sector
bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 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.

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

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
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.
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.

