Nieuws uit de gemeente
Week 37 | 14 september 2022

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!

Ondersteunend
medewerker Omgeving

(24 uur)

(18 uur)

Adviseur Publiekszaken

Ondersteunend
medewerker Opleidingen
& Trainingen

(32-36 uur)

Beheerder/
werkvoorbereider openbare
verlichting

(36 uur)

Beleidsmedewerker Verkeer
(36 uur)

Medewerker Personeels- en
Salarisadministratie

(24 uur)

Medewerker Verkeer

(36 uur)

Strategisch adviseur inkoop
(36 uur)

Teammanager
Ruimtelijke Projecten,
Civiel & Grondzaken
(36 uur)

(24 uur)

Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening

Senior Financieel & Fiscaal
adviseur

(36 uur)

(32 tot 36 uur)

Senior communicatieadviseur

Stages

(32 uur)

Beheerder riolering

(36 uur)

Startersfunctie junior
Toezichthouder Bouw &
Ruimtelijke Ordening

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

(32-36 uur)

Actueel

Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard
Stem voor de Nederlandse boom van 2022
Welke boom verdient volgens u het predicaat Boom van het Jaar? Uit 82 enthousiaste,
emotionele, historische verhalen heeft een vakjury per provincie 1 boom genomineerd.
De boom van Zuid-Holland staat in de Hoeksche Waard, Oud-Beijerland. Vanaf
maandag 5 september tot maandag 17 oktober 12.00 uur kan gestemd worden. Let
op! Vanaf maandag 10 oktober is de stemmenstand geheim, maar er kan natuurlijk nog
steeds gestemd worden!
De 100-jarige ‘verbindende beuken’ van de Greupkerk in Oud-Beijerland
De beide rode beuken voor het kleine kerkje van het buurtschap Greup vlakbij

Oud-Beijerland zijn onlosmakelijk met elkaar en de gemeenschap verbonden. 12 jaar
geleden moest naast de Greupkerk een dubbele rotonde komen. Boombeschermers,
buurtbewoners, culturele organisaties, natuurorganisaties, het kerkbestuur en alle
kerkgangers vonden elkaar, ter behoud van één van de 2 beuken. Zij wonnen de strijd.
Het duo overleefde op eigen kracht de aanleg van de rotonde.
Breng uw stem uit via de website
https://www.deboomvanhetjaar.nl/stem-op-uw-boom

Samen met de buren vergroenen
Bent u uitgekeken op de tegels in de voortuin? Of heeft u een saaie gevel, die best
wat groen kan gebruiken? Op zaterdag 24 september is het Burendag. Een mooie
gelegenheid om samen aan de slag te gaan en de (gevel)tuinen in de straat groener te
maken.
In groene straten blijft het op warme dagen koeler en is er bij regenbuien minder kans
op wateroverlast. Bovendien helpt u met een groene straat bijen, vlinders en andere
dieren en… het is natuurlijk gewoon mooi! Uiteraard tellen de gewipte tegels, als u ze
doorgeeft op www.nk-tegelwippen.nl, ook mee in de tegelstand van de Hoeksche
Waard op het NK Tegelwippen. Deze vriendschappelijke wedstrijd met buurgemeente
Goeree-Overflakkee duurt nog tot en met maandag 31 oktober.
Hulp en plantjes van wethouder Harry van Waveren op Burendag
Tegels wippen is best zwaar en vele handen maken licht werk. Daarom komt
wethouder Klimaatadaptatie Harry van Waveren op zaterdag 24 september graag
helpen! Gaat u met 3 buren (woningen) of meer met de tuinen aan de slag? Meld uw
actie dan aan op de website van de gemeente. Uit de aanmeldingen wordt een straat
gekozen waar de wethouder komt helpen. Uiteraard neemt hij ook prachtige,
biologische planten mee! En er komt een professionele fotograaf mooie foto’s voor u
en social media maken.
Aanmelden voor de actie en gratis Tegeltaxi
Meldt u zich aan voor deze actie op Burendag, dan is het mogelijk om de gewipte
tegels gratis op te laten halen. De Tegeltaxi haalt dan op maandag 26 september de
tegels en het zand, dat u overhoudt van onder de tegels, op. Wilt u hier gebruik van

maken? Geef dat aan bij de aanmelding voor deze actie op
www.gemeentehw.nl/actie-burendag.

Militaire oefening maandag 19 september
Het Ministerie van Defensie heeft gemeente Hoeksche Waard op de hoogte gebracht
van een militaire oefening die plaatsvindt in de periode maandag 19 tot en met
woensdag 21 september. De precieze dag (en het dagdeel) kunnen zij niet
bekendmaken. Dit is afhankelijk van keuzes die gemaakt moeten worden en die dus
van invloed zijn op het verloop van de oefening.
De oefening wordt uitgevoerd door een speciaal team van het Korps
Commandotroepen
Aan deze oefening nemen 20 personen deel en wordt ondersteund door 2 militaire
wielvoertuigen en 1 helikopter. Direct omwonenden worden door Defensie zelf op de
hoogte gebracht. De oefening op de grond duurt niet langer dan 5 minuten en er
wordt geen gebruikgemaakt van (oefen)munitie.

Algemene klachten
Voor algemene klachten waarbij geen sprake is van schade kunt u contact opnemen
met de Sectie Communicatie van 13 Lichte Brigade. Dit kan via e-mail
communicatie.13LTBRIG@mindef.nl.
Heeft u door de oefening schade opgelopen?
Meld dit dan bij de sectie Claims van het Ministerie van Defensie. Dat kan via e-mail
JDVclaims@mindef.nl of schriftelijk via Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus
90004, 3509 AA Utrecht (telefoonnummer 030 – 218 04 20). Vermeld daarbij de
militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, het soort schade
enzovoort.

Scootmobiel Informatiedag
Vrijdag 30 september organiseert Veilig Verkeer Nederland, samen met gemeente
Hoeksche Waard en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Hoeksche
Waard een Scootmobiel Informatiedag in Strijen. Deze cursus is bedoeld om eerst
theorie over verkeer over te brengen maar ook om te kijken of de eigen rijstijl veilig is.
Door VVN worden dan persoonlijke adviezen gegeven om de rijvaardigheid te
bevorderen en veilig mogelijk mobiel te zijn en te blijven. Het is geen examen en zeker
niet verplicht. Opgeven kan tot maandag 26 september en de activiteit kost niets. De
dag start om 10.00 uur en eindigt om 15.15 uur.
Wat houdt de cursus in?
Tijdens het ochtendprogramma is er aandacht voor de verkeerstheorie. Nieuwe
verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen krijgen volop de aandacht. Dit is erg
belangrijk omdat u als gebruiker van een scootmobiel op de rijbaan, het fietspad en
het trottoir mag rijden. Voor u gelden dan de regels van bestuurder, fietser of
voetganger en hiervoor gelden niet dezelfde regels. ’s Middags rijdt u onder
begeleiding in uw eigen scootmobiel een route door Strijen. Ook oefenen ze diverse
vaardigheden met de scootmobiel. Na de training krijgt u een persoonlijk advies op
papier en een bewijs van deelname. Tijdens de praktijkoefeningen ’s middags is er een

leverancier van scootmobielen aanwezig om eventuele kleine ongemakken aan uw
scootmobiel direct te verhelpen.
Voor wie is deze cursus bedoeld?
Iedere belangstellende, die in het bezit is van een scootmobiel en woonachtig is in de
Hoeksche Waard.
Locatie
Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6 in Strijen. De dag duurt van 10.00 tot 15.15 uur.
Er wordt gezorgd voor gratis koffie en een lunch. Aan de training zijn géén kosten
verbonden.
Inschrijven
U kunt zich aanmelden bij de heer H. Mölman van Veilig Verkeer Nederland via e-mail
h.molman@xs4all.nl of via telefoonnummer 078 – 674 32 85. Na aanmelding ontvangt
u een bevestigingsbrief. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden, aanmelden is
wel verplicht.

Ontwerpen en reactieformulieren voor betere bereikbaarheid Hoeksche Waard Zuidwest
online
Op dinsdag 23 augustus organiseerden wij een inloopavond in Goudswaard voor
iedereen die betrokken is bij dit project ‘Betere bereikbaarheid Hoeksche Waard
Zuidwest’. Tijdens deze inloopavond lieten wij de mogelijke ontwerpen zien van de
verschillende nieuwe aansluitingen en routes. Ruim 170 inwoners bezochten de
inloopavond.

Mogelijke routes
Het advies van APPM is inmiddels uitgewerkt door De Baan Verkeersadvies naar
mogelijke ontwerpen. Tijdens de inloopavond konden alle aanwezigen hun reacties
geven op de ontwerpen. Ook konden ze meedenken over verkeersmaatregelen, zoals
inrijverboden voor vrachtverkeer of maatregelen die de snelheid beperken.

De afgelopen jaren zijn er verschillende studies gedaan naar het verbeteren van de
bereikbaarheid van het zuidwestelijke deel van de Hoeksche Waard. De gemeente
vroeg adviesbureau APPM om alle inzichten uit de afgelopen jaren samen te brengen.
APPM analyseerde de onderzoeken die eerder zijn gedaan en haalde meningen,
zorgen en ideeën uit de omgeving op. APPM leverde voor de zomervakantie een
rapport op met een advies over een betere verkeersstructuur.

Kon u niet komen? Wij ontvangen alsnog graag uw mening
Wij geven iedereen die betrokken is bij het project de mogelijkheid om op de
ontwerpen en de maatregelen te reageren via een digitaal reactieformulier. Deze kunt
u invullen tot zondag 25 september. De ontwerpen en reactieformulieren kunt u
vinden op www.gemeentehw.nl/ontsluitinghwzw. Heeft u geen internet? Dan kunt u
bellen naar 14 0186 en vragen naar Ondersteuning Projecten Ruimtelijke
Ontwikkeling. Dan zorgen wij ervoor dat u een reactieformulier via de post ontvangt.

Actueel

Wat gebeurt er in mijn dorp?
Oud-Beijerland
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stopt met monitoring Aziatische tijgermug
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bestreed vorig jaar september in
Oud-Beijerland de Aziatische tijgermug. Om er zeker van te zijn dat deze muggensoort
niet meer aanwezig is, plaatste de NVWA in mei muggenvallen om de situatie goed te
kunnen monitoren. Sindsdien zijn de muggenvallen iedere 14 dagen bemonsterd en er
geen tijgermuggen aangetroffen.

De NVWA verwacht ook geen Aziatische muggen meer aan te treffen. Daarom besloot
de NVWA de monitoring met muggenvallen te beëindigen.
Denkt u een tijgermug gezien te hebben? Meld het dan bij de NVWA via de website
https://www/nvwa.nl/onderwerpen/muggen-knutten-en-teken. Ook kunt u bellen met
de NVWA via 0900-0388 of een e-mail sturen naar info@nvwa.nl.

Puttershoek
Verslag klankbordgroep woningbouwproject De Heeren van Rustenburg fase 2
Dinsdagavond 6 september vond de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaats.
Deze eerste ontmoeting stond vooral in het teken van kennismaken en meedenken. Op
onze woningbouwprojectenpagina Puttershoek (Rustenburgstraat)

(www.gemeentehw.nl/direct-regelen/wonen-en-verkeer/verbouwen/
woningbouwprojecten/rustenburgstraat/) en op www.heerenvanrustenburg.nl/
klankbordgroep vindt u een verslag van deze eerste ontmoeting.

Eenmalig uitkijkpunt bij zonneweide op het terrein van Cosun Beet Company
Vanaf juli 2021 wordt op het terrein van Cosun Beet Company in Puttershoek zonneenergie opgewekt door maar liefst 66.912 zonnepanelen. De duurzame stroom wordt
onder andere gebruikt voor de specialiteitenfabriek van Cosun Beet Company en voor
Klimaatfonds Nederland. Dit zonnepark is dus al even in gebruik en levert een mooie
bijdrage aan het doel om in 2040 een energieneutrale Hoeksche Waard te zijn.

Bent u nu al die tijd benieuwd hoe dit zonnepark zich schuilhoudt achter de wal van het
oude Suikerunie-terrein? Op vrijdag 23 september is er een uitkijkpunt gebouwd bij de
ingang aan de Postweg. Van 16.30 tot 18.00 uur kunt u de trap oplopen en een kijkje
nemen over de zonneweide. Dit uitkijkpunt is speciaal neergezet tijdens de feestelijke
onthulling, die alleen voor genodigden is, van het zonnepark. Vindt u het leuk om een
blik ‘over de wal’ te werpen? Kom dan gerust einde middag even langs om een kijkje te
nemen.

Bekendmakingen
Awb Bekendmakingen

Oud-Beijerland

Maasdam

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.

06-09-2022

Het plaatsen van een wegvouwbare
balkonbeglazing - Koningshof 11 in
Oud-Beijerland. (Z/22/166206)

06-09-2022

Het plaatsen van een wegvouwbare
balkonbeglazing - Koningshof 13 in
Oud-Beijerland. (Z/22/166207)

06-09-2022

Het plaatsen van een wegvouwbare
balkonbeglazing - Koningshof 15 in
Oud-Beijerland. (Z/22/166208)

06-09-2022

06-09-2022

Het plaatsen van een wegvouwbare
balkonbeglazing - Koningshof 17 in
Oud-Beijerland. (Z/22/166209)

Het bouwen van een overkapping - Hallinxweg
14b in Numansdorp. (Z/22/158916)

07-09-2022

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

06-09-2022

Het verwijderen van het penant in de
achtergevel flitsvergunning - Kijffhoeck 49
in Oud-Beijerland.. (Z/22/166212)

Het bouwen van een woning met garage,
carport en zwembad - Paltrokmolen 53 in
Numansdorp. (Z/22/159984)

07-09-2022

Het realiseren van een dakkapel - Torenstraat
47 in Numansdorp. (Z/22/160465)

07-09-2022

Het verbouwen van een bedrijfsunit Energieweg 7 in Numansdorp. (Z/22/160411)

09-09-2022

Het plaatsen van een toegangspoort met hek
- Torensteepoldersekade 1a in Numansdorp.
(Z/22/159730)

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud
Piershil

‘s-Gravendeel
09-09-2022

Het realiseren van een aanbouw Bevershoekstraat 103 in 's-Gravendeel.
(Z/22/166563)

Het uitbouwen van het transport ten behoeve
van het laden en lossen - Industrieweg 22 in
Klaaswaal. (Z/22/166505)

07-09-2022

Het vervangen van een pannendak naar een
rietendak - Dorpsstraat 44 in Maasdam.
(Z/22/166298)

08-09-2022

Het realiseren van een dakopbouw Parallelweg 26 in Maasdam. (Z/22/166511)

Het toekennen van 3 huisnummers en het
splitsen van het pand - Blaakseweg 2 in
Mijnsheerenland. (Z/22/165685)
Het realiseren van een dakopbouw aan
de achterzijde - Wilhelminastraat 50 in
Mijnsheerenland. (Z/22/166476)

Nieuw-Beijerland
07-09-2022

05-09-2022

Het bouwen van een woning - Schouteneinde
27a in Puttershoek. (Z/22/166552)

Strijen
06-09-2022

06-09-2022

Oud-Beijerland
05-09-2022

Het plaatsen van een hardhouten damwand
- Akkerdreef 1 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/166329)

06-09-2022

Piershil
09-09-2022

06-09-2022

Het aanbrengen van een toplaag (asfalteren)
bij een inrit - Oud Piershilseweg in Piershil.
(Z/22/164735)

Strijen
05-09-2022

Het uitbreiden en vernieuwen van de
bestaande werktuigenberging - Schoutsdijk 3
in Zuid-Beijerland. (Z/22/166214)

Het uitbreiden van de bestaande constructie
zonnepanelen - Waleweg 6 in Strijen.
(Z/22/159405)

07-09-2022

Het wijzigen van de kozijn indeling Boompjesstraat 16 en 18 in Strijen.
(Z/22/161257)

Westmaas

Zakelijke inhoud

06-09-2022

Het realiseren van een uitweg - Leeuwendaal 9
in Westmaas. (Z/22/164708)

Het transformeren van een woonzorgvilla Bevershoekstraat 2 t/m 2c in 's-Gravendeel.
(Z/22/152702)

06-09-2022

Het verbouwen van een woning - Munnikendijk
47 in Westmaas. (Z/22/151823)

Heinenoord
Het aanbrengen van geluidsisolatie - Derde
Dwarsweg 1 in Numansdorp. (Z/22/165775)

Het plaatsen van een airco unit - Oostdijk 8-10
in Oud-Beijerland. (Z/22/160921)

Het plaatsen van een dakopbouw met
nokverhoging - Oude Klemsedijk 1 in
Strijen. (Z/22/166122)

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

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

Numansdorp

‘s-Gravendeel

Numansdorp
05-09-2022

Het realiseren van een in-/uitrit Standerdmolen 55 in Puttershoek.
(Z/22/166307)

Zuid-Beijerland

Mijnsheerenland

08-09-2022

07-09-2022

08-09-2022

Maasdam

02-09-2022

Het herstellen van de woning en het realiseren
van een aanbouw - Molendijk 2 in Piershil.
(Z/22/166478)

Het aanleggen van een uitrit - Zuiddijk 3a in
Maasdam. (Z/22/154556)

Nieuw-Beijerland

Puttershoek

Klaaswaal
08-09-2022

08-09-2022

05-09-2022

Zuid-Beijerland
05-09-2022

Het plaatsen van 2 lichtmasten - Sluisendijk 4 in
Heinenoord. (Z/22/159223)

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

Heinenoord

Verleende APV vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

07-09-2022

Zakelijke inhoud

's-Gravendeel
05-09-2022

Evenementenvergunning voor 2 demodagen
op 14 oktober 2022 van 16.00 tot en met 21.00
uur en op 15 oktober 2022 van 10.00 tot en
met 15.00 uur - ter hoogte van de Schenkeldijk
117 in 's-Gravendeel.

05-09-2022

Evenementenvergunning voor Heinenoord
Live 2022 op 17 september 2022 van 16.00 tot
en met 1.00 uur - parkeerplaats Tienvoet 1 in
Heinenoord.

09-09-2022

Vergunning voor de verkoop van
consumentenvuurwerk op de dagen 29, 30 en
31 december 2022 door de Vuurwerkloods Industriestraat 25 in Numansdorp.

Puttershoek

Numansdorp
08-09-2022

07-09-2022

Oud-Beijerland
05-09-2022

Exploitatievergunning voor horeca-inrichting
Hoekschemama - Oostdijk 43 in
Oud-Beijerland.

09-09-2022

Evenementenvergunning voor de Highland
Spirit Games op 16 oktober 2022 van 9.00 tot
18.00 uur - Langeweg 14 in Oud-Beijerland.

Evenementenvergunning voor het Wandel
Feest Hoeksche Waard op 17 oktober 2022
van 8.00 tot en met 18.00 uur - Sportlaan 6 in
Puttershoek.

Strijen
07-09-2022

Evenementenvergunning voor de Herfstmarkt
op 24 september 2022 van 9.00 tot 17.00 uur
- Boompjesstraat, Kerkstraat en Molenstraat in
Strijen.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

's-Gravendeel
05-09-2022

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het
schenken van zwak alcoholische dranken tijdens
de 2 demodagen op 14 oktober 2022 van 16.00
tot en met 20.30 uur en op 15 oktober 2022
van 12.00 tot en met 14.30 uur - ter hoogte van
de Schenkeldijk 117 in 's-Gravendeel.

Alcoholwetvergunning voor horeca-inrichting
Hoekschemama - Oostdijk 43 in
Oud-Beijerland.

Goudswaard

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het
schenken van zwak alcoholische dranken tijdens
de Highland Spirit games op 16 oktober 2022
van 12.00 tot 17.30 uur - Langeweg 14 in
Oud-Beijerland.

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het
schenken van zwak alcoholische dranken tijdens
het Wandel Feest Hoeksche Waard op 17
september 2022 van 12.00 tot en met 18.00
uur - Sportlaan 6 in Puttershoek.

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

19-09-2022 tot
en met 24-092022

05-09-2022

04-09-2022

06-09-2022

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.

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Dorpsstraat 1 in
Goudswaard. (Z/22/165742)

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Beatrixstraat 34
in Heinenoord. (Z/22/166133)

Numansdorp
02-09-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Industriestraat 27
in Numansdorp. (Z/22/165670)

06-09-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Poortvlietstraat 9
in Numansdorp. (Z/22/166132)

Oud-Beijerland
08-09-2022

Het verbouwen van de gevel en het verwijderen
en afvoeren van asbesthoudende materialen Admiraal de Ruyterstraat 141 in
Oud-Beijerland. (Z/22/166491)

09-09-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Molenaar 11 in
Oud-Beijerland. (Z/22/166572)

Puttershoek
08-09-2022

Bezwaar maken

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Boomdijk 2 in
's-Gravendeel. (Z/22/166137)

Heinenoord

Nierstichting in alle dorpen van gemeente
Hoeksche Waard.

Besluiten

Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

Naam organisatie

Hoeksche Waard

Vergunning voor het innemen van een
standplaats voor het geven van informatie
over glasvezel door het plaatsen van 2
informatiebussen. De bussen mogen van 20
tot en met 24 september 2022 van 11.00 tot
18.00 uur geplaatst worden - Maximaplein in
Puttershoek.

08-09-2022

Ontvangen d.d.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Puttershoek
02-09-2022

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het
schenken van zwak alcoholische dranken tijdens
Heinenoord Live op 17 september 2022 van
16.00 tot en met 0.30 uur - parkeerplaats aan
de Tienvoet 1 in Heinenoord.

Oud-Beijerland

Heinenoord
07-09-2022

Ingekomen sloopmeldingen

Het slopen van het hoofdgebouw Schouteneinde 27a in Puttershoek.
(Z/22/166551)

Strijen
05-09-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Kwartelstraat 28
in Strijen. (Z/22/166124)

Westmaas
06-09-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Kartuizerveld 13
in Westmaas. (Z/22/166131)

06-09-2022

Het verwijderen van asbest op de loodsen Ritselaarsdijk 5 in Westmaas. (Z/22/166119)

Zuid-Beijerland
06-09-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Schoutsdijk 3 in
Zuid-Beijerland. (Z/22/166213)

Realisatie oplaadpunten elektrische voertuigen
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft besloten op meerdere locaties in de Hoeksche
Waard een oplaadpunt elektrische voertuigen te
realiseren.
•
•
•
•

Beatrixstraat in Goudswaard
Bolkafstraat in ’s-Gravendeel
Seringenstraat in ‘s- Gravendeel
Bremstraat in Klaaswaal

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merel in Maasdam
Schoutlaan in Mijnsheerenland
Bizetstraat in Numansdorp
Julianastraat in Numansdorp
Wilhelminastraat Numansdorp
Dokwerkerlaan in Oud-Beijerland
Jan van der Heijdenstraat in Oud-Beijerland
Lange Meet in Oud-Beijerland
Sportlaan in Strijen

• Kerkplein (t.h.v. Suze Groenwegstraat 1) in Strijensas
Bezwaarschrift indienen
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een
termijn van 6 weken, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van
gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA
Oud-Beijerland.

* Rectificatie *

‘s-Gravendeel
Omgevingsvergunning Lindehof 1a ‘s-Gravendeel
Op woensdag 7 september 2022 maakten wij bekend
dat de ontwerp omgevingsvergunning Lindehof 1a
‘s-Gravendeel ter inzage ligt. Deze ontwerp vergunning
stond niet op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Om die reden leggen wij het plan opnieuw ter inzage.
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 15 september
tot en met woensdag 26 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.

Maasdam
Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Polderdijk 31 in Maasdam
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op donderdag 28 juli een melding
in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer heeft
ontvangen. Het gaat over het veranderen van de

inrichting, zijnde een veehouderij. De verandering betreft
het realiseren van een overdekte uitloop voor de
vleeskuikens naast de bestaande stal. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-22-412544.

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

Klaaswaal
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Smitsweg 3 Klaaswaal’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
stelde op dinsdag 6 september 2022 het wijzigingsplan
‘Smitsweg 3 Klaaswaal’ ongewijzigd vast.

Wilt u de stukken in het gemeentehuis of servicepunt
inzien? Maak dan een afspraak met R. Muller van team
Omgeving via telefoonnummer 088 – 647 11 19.

Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State,
Afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Dit wijzigingsplan voorziet in het vergroten van het
bouwvlak op het perceel Smitsweg 3 in Klaaswaal.
Hierdoor kan het agrarische bedrijf een nieuwe
bedrijfsloods realiseren.

Beroep indienen
Tegen het besluit van het college om het wijzigingsplan
vast te stellen, staat rechtstreeks beroep open bij de
Raad van State.

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.

Het ontwerp wijzigingsplan lag ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan lag van donderdag 7 juli tot
en met woensdag 17 augustus 2022 ter inzage. Tijdens
deze periode kon een ieder zienswijzen indienen. Wij
ontvingen geen zienswijzen.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het wijzigingsplan ‘Smitsweg 3
Klaaswaal’ en alle bijlagen liggen met ingang van
donderdag 15 september tot en met woensdag 26
oktober 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op
de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
plannummer: NL.IMRO.1963.WPSmitsweg3KLW22
-VG01).

Belanghebbenden kunnen met ingang van donderdag
15 september tot en met woensdag 26 oktober 2022
beroep indienen.
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.

Vragen?
Neem dan contact op met R. Muller van team Omgeving
via telefoonnummer 088 – 647 11 19 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Nieuw-Beijerland
Ontwerpbestemmingsplan ‘correctieve herziening achtertuinen Perengaard Nieuw-Beijerland’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan
‘correctieve herziening achtertuinen Perengaard NieuwBeijerland’ met bijbehorende stukken ter inzage legt.
Inhoud en doel van het bestemmingsplan
De gronden waarop dit bestemmingsplan betrekking
heeft, hadden in het oorspronkelijke bestemmingsplan
de bestemming ‘Wonen’. Per ongeluk is de bestemming
van deze gronden in een daarop volgende wijziging van
het bestemmingsplan Dorpsgaard gewijzigd in ‘Groen’.
Hierdoor is (vergunningsvrij) bouwen in deze strook niet
mogelijk, waardoor eigenaren belemmerd worden in de
oorspronkelijke mogelijkheden. Hoewel het om een
kleine strook gaat, vinden we het wenselijk om dit te
herstellen en de huidige bestemming ‘Groen’ terug te

brengen naar de oorspronkelijke bestemming ‘Wonen’.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘correctieve herziening
achtertuinen Perengaard Nieuw-Beijerland’ en alle
bijlagen liggen met ingang van donderdag 15 september
tot en met woensdag 26 oktober 2022 ter inzage. U kunt
de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer:
NL.IMRO.1963.BPPerengaardNB22-ON01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak
dan een afspraak met M. Maes via telefoonnummer
088 – 647 17 09.
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 ontwerpbestemmingsplan kunt
u richten aan:
Gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard,
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp
bestemmingsplan ‘correctieve herziening achtertuinen
Perengaard Nieuw-Beijerland’’.
Vragen?
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of
heeft u vragen? Neem dan contact op met M. Maes via
telefoonnummer 088 – 647 17 09 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Oud-Beijerland
Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften, Ooststraat 76 in Oud-Beijerland
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 29 juli 2022 een melding heeft
ontvangen van Jaro B.V. in het kader van het Besluit lozen
buiten inrichtingen (hierna: het Besluit). De melding
heeft betrekking op het tijdelijk lozen van grondwater
afkomstig van een bodemsanering op het vuilwaterriool
met een debiet van 5 m3/uur. De lozing vindt plaats bij de
sanering van een voormalig tankstation, 2 woningen en
een autogarage aan de Ooststraat 76 in Oud-Beijerland.

Datum besluit
6 september 2022

Aanvraag
Z-22-414506

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

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.

geschieden door het indienen van een bezwaarschrift
gericht aan de burgemeester en wethouders van de
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
Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften, verleende 23022 Rustenburgstraat 2 te
Puttershoek
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat zij op 21 juni 2022 van Coöperatie
Koninklijke Cosun U.A. een melding heeft ontvangen in
het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Uit
deze melding blijkt dat de inrichting niet meer vergunningplichtig is, maar een type B inrichting met OBM toets.
De inrichting is gelegen aan de Rustenburgstraat 2 in
Puttershoek. Uit een akoestisch onderzoek blijkt dat de
inrichting niet voldoet aan de eisen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (etmaalwaarde) op 50
meter uit de inrichting conform de eisen uit het Activiteitenbesluit. In het rapport van 11 augustus 2022 is
gevraagd om maatwerkvoorschriften op te stellen.

Aanvraag
Z-22-411325
Datum besluit
5 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 140 in Dordrecht.
Via telefoonnummer 078 – 770 85 85 kunt u een afspraak
maken.

Bezwaar
Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van
de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift
indienen binnen 6 weken na de datum waarop het besluit
is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders
van de Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA OudBeijerland. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een
handtekening en ten minste bevatten: naam, adres,
telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van
het bezwaar.

Nieuws uit de gemeenteraad

De raad luistert op dinsdag 20 september
Wilt u het woord richten tot de
gemeenteraad? Bijvoorbeeld over de
aanvraag van een vergunning voor het
uitbreiden van een kinderdagverblijf? Of
over een extra bijdrage voor jeugdhulp?
Dat kan tijdens de beeldvormende
bijeenkomsten op dinsdagavond 20
september.
Welkom!
De 2 raadsbijeenkomsten zijn in het
gemeentehuis van Oud-Beijerland en
beginnen allebei om 19.30 uur. U bent van
harte welkom om de bijeenkomsten te
volgen vanaf de publieke tribune. De
bijeenkomsten zijn ook live te volgen via
www.gemeentehw.nl/live
Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten
van de raad zijn inwoners, instellingen of
bedrijven aan het woord. De raad luistert
en stelt vragen. Door ‘te spreken’ helpt u
de gemeenteraad zich een goed beeld te
vormen van zaken die spelen in gemeente
Hoeksche Waard.
Bijeenkomst ‘Fysieke leefomgeving,
Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare
Ruimte
In deze bijeenkomst kunt u onder andere
spreken over de startnotitie Rust en
activiteiten op zondag en over
onderdelen van de Omgevingswet.

Rust en activiteiten op zondag
Dit is een onderwerp dat de samenleving
van de Hoeksche Waard bezighoudt. Juist
dan vindt de gemeente het belangrijk dat
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hun stem kunnen laten
horen over ‘rust en activiteiten op zondag’
en mee kunnen denken in oplossingsrichtingen. In de startnotitie is te lezen hoe
het college naar een besluit over ‘Rust en
activiteiten op zondag’ wil toewerken.
Bijeenkomst ‘Sociale leefomgeving,
Bestuur, Veiligheid en Middelen
In deze bijeenkomst kunt u onder andere
spreken over de verordening
Participatiewet en over het beleidsplan
van de politie.
De verordening Participatiewet
aanpassen?
In Nederland vinden we het belangrijk dat
mensen actief mee kunnen doen aan het
maatschappelijk leven of aan het werk
kunnen gaan en blijven. En dat mensen in
ieder geval een minimum inkomen
hebben. Het is de taak van het college om
zijn inwoners daarbij te helpen. Hoe het
college helpt is geregeld in een
verordening. Deze verordening wordt
ieder jaar bekeken en wanneer nodig
aangepast. Het college stelt de raad een
aantal wijzigingen voor.
De gehele agenda en de stukken voor de
bijeenkomsten vindt u op

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

www.gemeentehw.nl/overzicht. Klik op
datum dinsdag 20 september.
Spreken tot de raad
Wilt u het woord richten tot de raad?
Neem dan contact op met de griffie van
de gemeenteraad via e-mailadres
griffie@gemeentehw.nl of via
telefoonnummer 088 - 647 18 74. U kunt
ook spreken tot de raad over nietgeagendeerde onderwerpen.
Op dinsdag 20 september kunt u spreken
vanaf het spreekgestoelte tijdens (een
van) de bijeenkomsten. We ontvangen u
graag dinsdag 20 september om 19.30
uur op het gemeentehuis in OudBeijerland. Kiest u hiervoor? Wilt u dit dan
uiterlijk dinsdag 20 september 12.00 uur

aan ons doorgeven via
griffie@gemeentehw.nl
of via 088 - 647 18 74?

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

