
Herdenkingsbijeenkomst Zuidzijde via livestream te volgen 

Op woensdag 7 september om 19.30 uur organiseert gemeente Hoeksche Waard in 
Oud-Beijerland een besloten herdenkingsbijeenkomst voor de betrokkenen bij de 
dramatische gebeurtenis in Zuidzijde. Nabestaanden, direct betrokkenen, overige 
leden van IJsclub De Kom, inwoners van Zuidzijde en hulpverleners zijn daarvoor 
persoonlijk uitgenodigd.

De herdenkingsbijeenkomst is te volgen via een livestream, die u kunt vinden op onze 
website: www.gemeentehw.nl/herdenkingsbijeenkomst.

In ons liveblog vindt u een overzicht van actuele berichten over de dramatische 
gebeurtenis in Zuidzijde: www.gemeentehw.nl/liveblog.

Nieuws uit de gemeente
Week 36 | 7 september 2022

Woord van dank en waardering
Namens het gemeentebestuur spreek ik mijn dank en waardering uit aan 
iedereen die heeft meegeholpen tijdens en na de dramatische gebeurtenis 
in het buurtschap Zuidzijde. Van grote daden tot kleine gebaren. 

De hulpverlening kwam ontzettend snel op gang. Veel dank en 
waardering voor de hulp- en dienstverleners voor de eerste hulp en latere 
ondersteuning. Ook veel dank aan de familie Van den Heuvel, aanwezigen 
van de triathlonvereniging en Gasterij De Drie Linden die hulp en ruimte voor 
opvang boden, voorbijgangers die zijn gestopt om te helpen, de Calimerobar 
waar de bewonersbijeenkomst plaatsvond en natuurlijk de bezoekers van 
de barbecue. U hebt allemaal een heel belangrijke bijdrage geleverd tijdens 
en na het drama waarvan de impact, de ontreddering en het verdriet 
immens groot zijn. 

Veel dank voor uw betrokkenheid en steun. Laten wij elkaar ook de 
komende tijd steunen, er voor elkaar zijn.

Burgemeester Aptroot



Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard 
Open Monumentendag 2022 

Zaterdag 10 september vindt de 36e editie van de VriendenLoterij Open Monumentendag plaats met dit jaar het thema 
'Duurzaamheid'. Tijdens Open Monumentendag openen duizenden monumenten in heel Nederland gratis hun deuren voor 
publiek. Open Monumentendag wordt georganiseerd door Nederland Monumentenland in samenwerking met lokale comités 
door het hele land. Met dit evenement willen zij gezamenlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere 
Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee te behouden voor een breed publiek.

Gratis en voor iedereen
Ook in de Hoeksche Waard zijn op zaterdag 10 september diverse monumenten gratis te bezoeken. Op de website 
https://openmonumentendaghw.nl/deelnemende-locaties/ vindt u de complete lijst van deelnemende locaties in de Hoeksche 
Waard en hun openingstijden. 

Hoeksche Waard Discovery
Dit jaar is er tijdens Open Monumentdag ook de ‘Hoeksche Waard Discovery’ ontdekkingstocht, waarbij deelnemers op eigen 
gelegenheid zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden over de geschiedenis van de Hoeksche Waard en haar 
bijzondere monumentale gebouwen. Hoe meer goede antwoorden, hoe groter de kans op mooie prijzen! Het spel is geschikt 
voor alle leeftijden. Op de website https://openmonumentendaghw.nl/hw-discovery/ leest u meer over het spel en kunt u zich 
direct inschrijven. 

Fotozuil
Wilt u een leuke herinnering aan Open Monumentendag Hoeksche Waard 2022? Bij Museum Hoeksche Waard in Heinenoord 
staat op zaterdag 10 september tussen 10.00 en 17.00 uur een fotozuil. Hier kan iedereen gratis op de foto in een historisch 
decor. Deze foto wordt direct afgedrukt en kunt u mee naar huis nemen als leuk aandenken. Veel plezier!

Kwadraad maatschappelijk werk start met ‘Houd me vast’ cursus

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

Wanneer en hoe vaak?
De ‘Houd me vast’ cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur, onder leiding van 
2 gecertifi ceerde Emotionally Focuses Therapy (EFT)-trainers. De cursus start op 
vrijdagochtend 4 november van 9.00 tot 11.00 uur. Graag voor vrijdag 21oktober 

aanmelden. De 8 bijeenkomsten vinden om de week plaats. Als de maatregelen dit 
toelaten is de cursus fysiek op het gemeentehuis in Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 
6). Kan het niet fysiek, dan online.

Kosten
De cursus wordt gesubsidieerd door de gemeente. In de cursus gaat u actief aan de 
slag met het gelijknamige lees- en werkboek. Deze kosten bedragen € 49,- per koppel.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Nora Buijs via 
n.buijs@kwadraad.nl of 06 - 40 29 51 64 of met Adrie Verbaan via 
a.verbaan@kwadraad.nl of 06 - 40 74 61 59. 

     
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? 

Kom werken bij gemeente Hoeksche Waard!

   Administratief medewerker 
Kabels & Leidingen 

 (24 uur)

   Administratief medewerker 
Kabels & Leidingen 

 (24 uur)

   Adviseur Publiekszaken
 (32-36 uur)

   Beheerder/
werkvoorbereider openbare 
verlichting 

 (36 uur)

   Beleidsmedewerker Verkeer
 (36 uur)

   HR adviseur 
 (32-36 uur)

   Medewerker Personeels- en 
Salarisadministratie 

 (24 uur)

   Medewerker Verkeer
 (36 uur)

   Ondersteunend 
medewerker Omgeving 

 (18 uur)

   Ondersteunend 
medewerker Opleidingen & 
Trainingen

 (24 uur)

   Senior Financieel & Fiscaal 
adviseur 

 (32 tot 36 uur)

   Senior 
communicatieadviseur

 (32 uur)

   Specialist Water & Riolering
 (36 uur)

   Startersfunctie junior 
Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening 

 (32-36 uur)

   Teammanager Ruimtelijke 
Projecten, Civiel & 
Grondzaken

 (36 uur)

   Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening

 (36 uur)

   Strategisch adviseur inkoop 
 (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!

Word jij
mijn nieuwe

collega?

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 12 september 

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



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. 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

Goudswaard

26-08-2022 Het vervangen van de dakpannen voor een 
rietendak en het bouwen van een schuur - 
Achterweg 2 in Goudswaard. (Z/22/164709)

Nieuw-Beijerland

01-09-2022 Het openen van een tweede vestiging easy 
active studio - Kerkstraat 31 in 
Nieuw-Beijerland. (Z/22/165412)

31-08-2022 Het plaatsen van hekwerk aan de voorzijde 
- Kreekkant 2 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/22/165255)

Oud-Beijerland

01-09-2022 Het realiseren van een opbouw - Piet Heinstraat 
6 in Oud-Beijerland. (Z/22/165459)

02-09-2022 Het uitbreiden van het pand - Randweg 35 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/165610)

Piershil

27-08-2022 Het aanbrengen van een toplaag (asfalteren) - 
Oud Piershilseweg in Piershil. (Z/22/164735)

31-08-2022 Het kappen van een boom - nabij de 
Reigerstraat en de Smient in Piershil. 
(Z/22/165323)

Strijen

01-09-2022 Het verbouwen van de woning - 
Boompjesstraat 18 in Strijen. (Z/22/165485)

31-08-2022 Het bouwen van 23 appartementen - Oud 
Bonaventurasedijk 26 in Strijen. (Z/22/164943)

Westmaas

26-08-2022 Het realiseren van een in- en uitrit - 
Leeuwendaal 9 in Westmaas. (Z/22/164708)

Zuid-Beijerland

29-08-2022 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning - Jasmijnstraat 16 in  
Zuid-Beijerland. (Z/22/164893)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

Heinenoord

01-09-2022 Het uitbreiden van een bedrijfsgebouw 
- Nijverheidsweg 31 in Heinenoord. 
(Z/22/154267)

Oud-Beijerland

29-08-2022 Het uitbreiden van de dakopbouw - Ribesstraat 
17 in Oud-Beijerland. (Z/22/158315)

31-08-2022 Het plaatsen van een schuur aan de zijkant van 
de woning - Tienvoet 2 in Oud-Beijerland. 
(Z/22/150905)

Piershil

30-08-2022 Het bouwen van een woning - Oudendijk 4 in 
Piershil. (Z/22/154763)

Puttershoek

01-09-2022 Het kappen van een boom en het aanleggen 
van een inrit en parkeervlak - Sterrenlaan 13 in 
Puttershoek. (Z/22/159498)

Zuid-Beijerland

02-09-2022 Het aanbrengen van 42 zonnepanelen op een 
frame op het terrein - Zwartsluisje 35 B in  
Zuid-Beijerland. (Z/22/157564) 

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Klaaswaal

01-09-2022 Het verbouwen van een agrarische loods 
naar horecagelegenheid en aanpassen van de 
buitengevel - Botweg 1b in Klaaswaal.  
De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 16-10-2022. 
(Z/22/154570)

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. 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.

Verkeershinder en omleidingen
Tijdens de werkzaamheden wordt het wegverkeer omgeleid via alternatieve routes. 

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 Zuid-
Beijerland 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.

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. Ook 
ambulance, brandweer, politie, reddingswerkers en landbouwvoertuigen worden niet 

omgeleid. Zij maken in het weekend van vrijdag 9 tot maandag 12 september 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 vindt u op de website www.zuid-holland.nl. Heeft u vragen? 
Stuur dan een mail naar zuidholland@pzh.nl of bellen naar 070 - 441 66 22.

Verbouwen? Vraag een flitsvergunning aan!

Wie in gemeente Hoeksche Waard een dakkapel wil plaatsen op zijn woning, hoeft 
niet lang te wachten op de benodigde vergunning. Voor eenvoudige 
bouwwerkzaamheden kunt u een flitsvergunningen aanvragen.

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

vergunning  via de normale weg aan, maar u krijgt wel versneld antwoord!
De flitsvergunning is bedoeld voor eenvoudige bouwwerkzaamheden rondom uw 
woning. Hieronder vallen onder andere dakkapellen, dakopbouwen, in/-uitritten, 
kozijnen, bijgebouwen, overkappingen en erfafscheidingen. 

Wilt u één van deze zaken realiseren? Controleer dan op onze website 
www.gemeentehw.nl of het in aanmerking komt voor een flitsvergunning.



Numansdorp

29-08-2022 Het bouwen van een bedrijfswoning - 
Bommelskoussedijk nabij 28a-30 in Klaaswaal 
Kadastraal sectieE 770 Numansdorp. De 
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe 
beslisdatum wordt daardoor 17-10-2022. 
(Z/22/156611)

29-08-2022 Het bouwen van een kassencomplex met 
waterbassin - Bommelskoussedijk Klaaswaal 
nabij 28-30  Kadastraal Sectie E nr. 771,79,614  
in Numansdorp. De beslistermijn wordt met 
6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de 
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor 
26-10-2022. (Z/22/154643)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland

04-09-2022 Evenementenvergunning voor het evenement 
Reloading the Nineties op 9 september 2022 
van 18.00 tot 01.00 uur en Sunglow op  
10 september van 13.00 tot 23.00 uur aan de 
Vrouwe Huisjesweg 1 in Mijnsheerenland.

Nieuw-Beijerland

30-08-2022 Collectevergunning voor Roparun Team 037 
Oud-Beijerland voor een collecte in de periode 
tot en met 17 december 2022 in 
Nieuw-Beijerland.

Oud-Beijerland

30-08-2022 Collectevergunning voor Roparun Team 037 
Oud-Beijerland voor een collecte in de periode 
12 tot en met 17 december 2022 in 
Oud-Beijerland.

30-08-2022 Exploitatievergunning voor Stichting Up Social 
Club aan de Bijl 1 in Oud-Beijerland.

30-08-2022 Vergunning voor de verkoop van 
consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 
december 2022 voor de Vuurwerkreus aan de 
Zinkweg 95 in Oud-Beijerland.

Oud-Beijerland

31-08-2022 Evenementenvergunning voor het 7-jarig 
jubileum van Soffree on Fifty-Four op 9 
september 2022 van 21.00 tot 00.00 uur, 
10 september van 13.00 tot 23.00 uur en op 
11 september van 13.00 tot 21.00 uur aan de 
Oostdijk 54 in Oud-Beijerland.

Piershil

30-08-2022 Collectevergunning voor Roparun Team 037 
Oud-Beijerland voor een collecte in de periode 
12 tot en met 17 december 2022 in Piershil.

Strijensas

30-08-2022 Ontheffing geluid voor het 50 jarig jubileum 
van de jachthaven Strijensas op 10 september 
2022 vanaf 18.00 tot 22.30 uur aan de  
Sassedijk 6 in Strijensas.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Mijnsheerenland

31-08-2022 Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet om 
zwak alcoholische dranken te schenken tijdens 
Reloading the Nineties en Sunglow op 
9 september 2022 tussen 18.00 en 01.00 uur en 
op 10 september 2022 tussen 13.00 en 23.00 
uur op het Recreatieoord Binnenmaas aan de 
Vrouwe Huisjesweg 1 in Mijnsheerenland.

Oud-Beijerland

31-08-2022 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet om zwak 
alcoholische dranken te schenken tijdens het 7 
jarige jubileum van Soffree on Fifty-Four op 9 
september 2022 van 21:00 uur tot 23.30 uur, 10 
september van 13.00 uur tot 22.30 uur en op 
11 september van 13.00 uur tot 20.30 uur aan 
de Oostdijk 54 in Oud-Beijerland.

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

Klaaswaal

31-08-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Industrieweg 20 
in Klaaswaal. (Z/22/165230)

Maasdam

29-08-2022 Het slopen van een schuur - Dorpsstraat 16 in 
Maasdam. (Z/22/164937)

Numansdorp

01-09-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Van 
Beethovenstraat 150 in Numansdorp. 
(Z/22/165417)

29-08-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Koolmeespad 6 in 
Numansdorp. (Z/22/164932)

Oud-Beijerland

31-08-2022 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Zeilmaker 10 in 
Oud-Beijerland. (Z/22/165204)

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

Hoeksche Waard

12-09-2022 
tot en met 
17-09-2022

Prinses Beatrix Spierfonds in alle dorpen van 
gemeente Hoeksche Waard.

Ter inzage legging Ontwerpbesluit Alcoholwetvergunning Stichting Up Social Club

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat op 17 januari 2022 een aanvraag voor 
een Alcoholwetvergunning is ontvangen voor het 
schenken van alcoholhoudende drank door Stichting Up 
Social Club op het adres Bijl 1 in Oud-Beijerland.

Ter inzage
Het ontwerp van het te nemen besluit ligt ter inzage 
vanaf 7 september tot en met 19 oktober 2022. Op de 
voorbereiding van een beslissing op een aanvraag om 
een Alcoholwetvergunning voor een para-commerciële 
instelling is de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van toepassing (Afdeling 3.4 
Algemene wet bestuursrecht). Dit betekent dat een 
ontwerp van het te nemen besluit met ingang van 7 
september tot en met 19 oktober 2022 ter inzage ligt op 
het gemeentehuis in Oud-Beijerland tijdens de 
openingstijden. 

Wilt u de stukken digitaal inzien? 
Stuur dan een email naar 
miranda.vreeswijk@gemeentehw.nl 

Wilt u een zienswijze indienen? 
Belanghebbenden kunnen een zienswijze (bij voorkeur 
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het ontwerp 
van de Alcoholwetvergunning ter inzage ligt. Dit doet u 
door een brief te sturen aan aan het college van B&W van 
gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA 
Oud-Beijerland. U kunt uw zienswijze ook mondeling 
indienen. Maakt u hiervoor wel tijdig een afspraak met 
Miranda Vreeswijk via telefoonnummer 088 – 647 36 47. 
Een op tijd ingediende zienswijze wordt betrokken bij het 
nemen van het besluit op de aanvraag voor de 
Alcoholwetvergunning.  

Oud-Beijerland 

Ontwerp omgevingsvergunning Lindehof 1a ‘s-Gravendeel ter inzage

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij de ontwerp omgevingsvergunning 
voor het perceel Lindehof 1a in ‘s-Gravendeel met 
bijbehorende stukken ter inzage legt.

Inhoud en doel van het project
Met deze ontwerp omgevingsvergunning wordt een 
woning op het perceel aan de Lindehof 1a in 
’s-Gravendeel mogelijk gemaakt.

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag 8 september 
tot en met woensdag 19 oktober 2022 ter inzage.  
U kunt de stukken bekijken op de website: 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer NL.
IMRO.1963.OVLindehof1aSGD22 -ON01).

Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien?
Maak dan een afspraak met R. Muller 
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 op het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning kunt u indienen bij:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp 
omgevingsvergunning Lindehof 1a ‘s-Gravendeel’.

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. 

‘s-Gravendeel     



Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Botjesstraat 9, Klaaswaal

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend zij op 20 juli 2022 een melding in het kader 
van activiteitenbesluit milieubeheer heeft ontvangen. 

Het gaat over het oprichten van een horecagelegenheid 
gelegen aan de Botjesstraat 9 in Klaaswaal. Het bedrijf 
houdt zich bezig met het maken van gerechten met 
afhaal of bezorg mogelijkheid. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-22-412051.

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

Kennisgeving ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning Rustenburgstraat 2, 
Puttershoek
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 12 augustus 2022 is 
verleend aan Cosun Beet Company Puttershoek in te 
trekken.

Gelet op 2.33 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is besloten om de volgende 
omgevingsvergunningen geheel in te trekken:
• Revisievergunning Suikerfabriek DWM/150137 

verleend op 10 maart 1998;
• Besluit tot actualisatie voorschriften DWM/2002/934 

verleend op 24 januari 2002;

• Besluit tot actualisatie geurvoorschriften 
DGWM/2003/8899 verleend op 26 juni 2003;

• Uitbreidingsvergunning distributiecentrum 
20130183317/JLE verleend op 24 juli 2013

• Uitbreidingsvergunning zonneweide D-18-1816022 
verleend op 21 maart 2018;

• Wijzigingsvergunning veranderen inrichtingsgrens 
D-21-211293 verleend op 15 februari 2021.

Het betreft de inrichting aan Rustenburgstraat 2 te 
Puttershoek.

De ontwerpbeschikking ligt vanaf 12 september 2022 ter 
inzage en is 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.

Zienswijze 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.

Klaaswaal 

Nieuws uit de gemeenteraad

Kennisgeving Wet Milieubeheer Arent van Lierstraat 26, Puttershoek 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
maakt het volgende bekend. In de afgelopen periode is 
een kennisgeving van het daarbij aangegeven besluit 
ingediend op: 

• 27 augustus 2022 door Klaas Soer Grondverzet BV 
artikel 4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en sloopafval” 
voor het plaatsen van een mobiele puinbreker op een 
locatie aan de Arent van Lierstraat 26 in Puttershoek.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 15 
september tot en met 14 december 2022, gedurende 
maximaal 3 werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. Voor 
meer informatie kunt u bellen met Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid telefoonnummer 078 - 770 85 85. Deze 
kennisgeving heeft uitsluitend een informatief karakter. 

Kennisgeving beschikking verleende omgevingsvergunning Rustenburgstraat 2, Puttershoek

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning 
hebben verleend:
• Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) 

voor OBM CBCP, locatie Rustenburgstraat 2 in 
Puttershoek. Datum besluit: 1 september 2022. 

Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak 
tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat Johan de 
Wittstraat 140 in Dordrecht. 

Via telefoonnummer 078 - 770 85 85 kunt u een afspraak 
maken.

Bezwaar
Deze beschikking wordt bekendgemaakt door 
toezending aan de aanvrager. Met ingang van de dag na 
de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Een 
belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na 
de datum waarop het besluit is verzonden bezwaar 
maken. Dit kan tot en met uiterlijk 27 oktober 2022 bij  
het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard, 
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een 
handtekening en ten minste bevatten:
• naam, adres, telefoonnummer en eventueel 

e-mailadres van de indiener,
• de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit 

waartegen het bezwaar is gericht,
• de reden van het bezwaar en de vermelding "Awb-

bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en 
bezwaarschrift.

Puttershoek 

Wat besluit de 
gemeenteraad? Kijk 13 
september mee!
Wat besluit de raad over de uitgangspunten voor de 
Begroting 2023-2026 van gemeente Hoeksche Waard? En 
stemt hij in met het afgeven van een (omgevings)
vergunning om horecavoorziening Alcazar te ontwikkelen 
naar een woonwijk ? Dit en meer staat dinsdagavond 13 
september op de agenda van de raad. Kijkt u mee? 

Vergadering bijwonen? Welkom!
Volg de vergadering vanaf de publieke tribune. De 
vergadering is in het gemeentehuis van Oud-Beijerland, 



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

Contactgegevens en openingstijden

W. van Vlietstraat 6, en start om 19.30 uur. U kunt de 
vergadering ook live online volgen via 
Live Gemeente Hoeksche Waard (raadsinformatie.nl)

Woningbouw Klaaswaal
Het college wil meewerken aan een plan om 120 
woningen te laten bouwen aan de Oud-Cromstrijensedijk 
O.Z. Daarvoor moet het bestemmingsplan voor deze 
locatie worden gewijzigd van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’, 
‘groen’ en ‘verkeer’. Het plan heeft ter inzage gelegen. 

Tijdens het ter inzage leggen hebben mensen hun 

mening gegeven (zienswijze) over het plan. Uit deze 
reacties blijkt dat men zich onder meer zorgen maakt 
over het (bouw)verkeer. De Provincie wilde in het plan 
beter kunnen lezen hoe de gemeente omgaat met de 
risico’s van klimaatverandering. Het college komt 
gedeeltelijk tegemoet aan de reacties. 

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 13 september 2022.

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

Volg ons op
   gemeenteraadHW

  @gemeenteraadHW 

   @gemeenteraadHW


