Nieuws uit de gemeente
Week 45 | 9 november 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?

Adviseur Publiekszaken
(32-36 uur)

Beheer riolering

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!

Senior specialist
Klantinformatie

Toezichthouder bouw &
ruimtelijke ordening

(32-36 uur)

(36 uur)

Medewerker
begraafplaatsen

Beleidsmedewerker Verkeer

Servicemedewerker
Buitendienst taakaccent
riool

(36 uur)

(36 uur)

Senior ﬁnancieel adviseur
met aandachtsgebied ﬁscaal

Startersfunctie junior
toezichthouder bouw &
ruimtelijke ordening

(36 uur)

(32-36 uur)

(32-36 uur)

(36 uur)

Stages
Meewerk- en/of
afstudeerstage
bouwkunde

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard?
Team Wmo is benieuwd naar uw ervaring!
Heeft u contact gehad met team WMO? Dan ontvangt u vanaf november een online
vragenlijst. Wij zijn benieuwd of u tevreden bent over onze dienstverlening. Ook
horen wij graag of u verbeterpunten voor ons heeft, zodat wij u nog beter van dienst
kunnen zijn.
De vragenlijst ontvangt u altijd per e-mail, op het mailadres dat bij team Wmo bekend

is. Help ons om onze dienstverlening te verbeteren en vul de vragenlijst in! Uw reactie
is altijd anoniem. Alvast bedankt voor uw deelname.
Heeft u een vraag over dit onderzoek?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0186 (op werkdagen van 8.30
tot 17.00 uur) of via e-mail contactwmo@gemeentehw.nl.

Bijeenkomst Sport- en beweegnota Hoeksche Waard vindt plaats op een andere locatie
In de gemeenterubriek van woensdag 26 oktober deelden wij de uitnodiging voor de
bijeenkomst Sport- en beweegnota Hoeksche Waard. Daarin werd het gemeentehuis
als locatie vermeld. De locatie is gewijzigd naar De Open Hof in Oud-Beijerland
(W. van Vlietstraat 2a).
Zoveel mogelijk inwoners van de Hoeksche Waard laten sporten en bewegen
Dat wil gemeente Hoeksche Waard realiseren met het nieuwe beleid dat zal worden

beschreven in de nota Sport en bewegen. We bedenken graag samen met u hoe we
dat kunnen bereiken. Op donderdag 17 november organiseren we in samenwerking
met de Sportraad Hoeksche Waard, Hoeksche Waard Actief en Welzijn Hoeksche
Waard een bijeenkomst voor inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties
die mee willen denken over dit onderwerp. Wij zouden het fijn vinden als u daarbij aan
wilt sluiten. U bent vanaf 19.00 uur welkom in De Open Hof in Oud-Beijerland.
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Inspiratietour met de waterstofbus naar 3 duurzame
Hoeksche Waardse ondernemers
Inspiratiebijeenkomst met onder andere gastspreker
Helga van Leur (duurzaamheidsambassadeur en meteoroloog)
Aansluitend een netwerkborrel met een hapje eten

Duurzaam doen met oog op
de toekomst; hoe kun je met
je eigen gedrag en handelen
een bijdrage leveren?
Meer informatie en inschrijven
www.o-hw.nl
Locatie
Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden
in Heinenoord

Heeft u zich al ingeschreven?

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard bijwonen?
De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard vergadert 10 keer per jaar, altijd op
een maandagavond om 18.00 uur. Wilt u de vergadering van maandag 14 november
in het gemeentehuis in Maasdam bijwonen?

Hoeksche Waard vervangt 13.029 tegels
door groen tijdens NK Tegelwippen

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

Vanaf woensdag 16 november vrije inloop
vaccinatielocatie Oud-Beijerland
Sinds de opening van de tijdelijke vaccinatielocatie in het gemeentehuis in
Oud-Beijerland hebben al veel Hoeksche Waarders gebruik gemaakt van deze
mogelijkheid om een herhaalprik te halen. En dat is mooi, want corona is nog steeds
onder ons. Vanaf volgende week wordt het voor iedereen van 12 jaar of ouder nog
makkelijker om een herhaalprik te halen. Dan kunt u namelijk zonder afspraak
binnenlopen bij de priklocatie in het gemeentehuis aan de W. van Vlietstraat 6 in
Oud-Beijerland. U bent hier van harte welkom op de woensdagen en donderdagen
tussen 9.30 en 16.30 uur.

Het NK Tegelwippen 2022 is afgelopen. De afgelopen 7 maanden staken inwoners,
scholen, woningcorporaties, ondernemers en gemeenten Goeree-Overflakkee en
Hoeksche Waard de handen uit de mouwen. In totaal zijn er 22.468 tegels gewipt,
waarvan 13.029 door de Hoeksche Waard. Een geweldige prestatie. Zeker omdat al
die tegels plaats hebben gemaakt voor groen. Dat is goed nieuws, want meer groen
is goed voor iedereen!
De wedstrijd was tot op het laatste moment heel spannend. Het leek er lange tijd op
dat de winst naar de Hoeksche Waard ging, maar begin oktober kwam GoereeOverflakkee terug in de wedstrijd met een grote eindsprint. Goeree-Overflakkee
wipte in totaal 9.439 tegels en bereikte dankzij het hoge aantal gewipte tegels per
1.000 inwoners (TPI van 188,6) de negende plaats in de groep middelgrote
gemeenten. De Hoeksche Waard eindigde met 13.029 tegels (TPI van 148,97) op een
keurige twaalfde plaats. Wat betekent dat team GO wint van team HW.
Doel van 11.000 tegels wippen ruim gehaald dankzij enthousiaste inwoners
Om inwoners die wilden vergroenen te helpen, lieten beide gemeenten een gratis
Tegeltaxi rijden. “Met de Tegeltaxi konden we als gemeente al die inwoners, die hun
tegels uit de tuin wilden halen, echt helpen”, vertelt Jaap Willem Eijkenduijn,
wethouder Duurzaamheid van Goeree-Overflakkee. Harry van Waveren, wethouder
Duurzaamheid van gemeente Hoeksche Waard is blij met de eindstand: “Ik feliciteer
mijn gewaardeerde tegenstander van harte met de winst! Het was een spannende
wedstrijd tussen beide teams. Natuurlijk is het jammer dat wij niet hebben
gewonnen, maar er is veel groen bijgekomen en daar doen we het voor. Ook hebben
we ons gemeentelijke doel om minimaal 11.000 tegels te wippen ruim gehaald,
dankzij alle enthousiaste inwoners die hebben meegedaan.”
Volgend jaar weer?!
Er zijn samen 22.468 tegels gewipt, dat is ruim 2.042 m² aan nieuw groen. Iedere
gewipte tegel betekent dat er gemiddeld 66 liter per jaar aan regenwater in de
grond kan zakken en niet via het riool hoeft worden afgevoerd. Dit helpt
wateroverlast te voorkomen. Geveltuinen, bloemperken en tuinen met beplanting
- in plaats van stenen - zorgen er ook voor dat het op een hete zomerdag al snel 5 tot
10 graden koeler aanvoelt. Bovendien is bewezen dat mensen zich in een groene
omgeving beter en meer ontspannen voelen én groen is goed voor insecten en
andere kleine dieren. Volgend jaar doen beide gemeenten dan ook weer mee aan
het NK Tegelwippen.

Actueel
Wat gebeurt er in mijn dorp?
Oud-Beijerland
Tijdelijke crisisnoodopvang in De Lindenhoeve in gebruik genomen
Op dinsdag 1 november kwam de eerste groep van 52 tijdelijke bewoners aan in de
crisisnoodopvang in het gebouw van sociaal-cultureel centrum De Lindenhoeve in
Oud-Beijerland. De avond daarvoor waren ongeveer 90 belangstellenden, waaronder
burgemeester Aptroot en enkele raadsleden, een kijkje komen nemen tijdens het Open
Huis van de opvanglocatie. Afgelopen donderdag ging de burgemeester op bezoek bij
de tijdelijke bewoners van de Lindenhoeve. Hij heette hen welkom in de Hoeksche
Waard en vertelde het één en ander over onze gemeente en het dorp Oud-Beijerland.
Zijn woorden werden vertaald door de aanwezige locatiemanagers. Na zijn
welkomstwoord ging de burgemeester nog even met de bewoners in gesprek. Dat werd
erg op prijs gesteld door iedereen.

Tot het einde van het jaar kunnen er maximaal 100 mensen terecht in de Lindenhoeve.
Met deze tijdelijke crisisnoodopvang geeft gemeente Hoeksche Waard gehoor aan de
dringende oproep van de Rijksoverheid om een bijdrage te leveren aan het oplossen van
de huidige opvangcrisis.
Meer informatie en nieuwsbrief
Kijk voor meer informatie over de crisisnoodopvang in De Lindenhoeve op
www.gemeentehw.nl/crisisnoodopvang. U kunt zich via deze webpagina ook aanmelden
voor de digitale nieuwsbrief ‘Crisisnoodopvang Oud-Beijerland’.

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
ww.overuwbuurt.overheid.nl. 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.

03-11-2022

01-11-2022

Datum
verlenging

03-11-2022

03-11-2022

Het bouwen van een bedrijfsloods Industrieweg in 's-Gravendeel. (Z/22/174248)

Nieuw-Beijerland
29-10-2022

Het aanleggen van een kabelgoot in de
stoep - Perengaard 9 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/173412)

01-11-2022

Numansdorp
30-10-2022

Het vervangen van het tuinhuis en het bouwen
van een veranda - Goudvink 35 in Numansdorp.
(Z/22/173431)

31-10-2022

Het wijzigen van de bestemming - Burg. de
Zeeuwstraat 29 in Numansdorp. (Z/22/173630)

01-11-2022

Het bouwen van een woning - De Dreef kavel
CK 07 in Numansdorp. (Z/22/173862)

03-11-2022

Het plegen van groot onderhoud aan 66
woningen - Irenestraat 12 in Numansdorp.
(Z/22/174247)

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

28-10-2022

Het vergroten van de woning aan de achterzijde
(2-laags) - Voordoel 20 in Nieuw-Beijerland.
(Z/22/163651)

Numansdorp
31-10-2022

Het realiseren van een beschoeiing en
vlonder - Paltrokmolen 39 in Numansdorp.
(Z/22/168257)

02-11-2022

Het realiseren van een beschoeiing
- Paltrokmolen 43 in Numansdorp.
(Z/22/163095)

03-11-2022

Het realiseren van een aanbouw met
fietsenoverkapping - Middelweg 2 in
Numansdorp. (Z/22/167955)

Oud-Beijerland
01-11-2022

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

01-11-2022

Het realiseren van 15 woningen Schouteneinde 52, 52a, 5a, 54a, 54b en
Swaneveld 2 t/m 20 (even) in Puttershoek.
De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 21-12-2022.
(Z/22/167260)

Zakelijke inhoud

31-10-2022

01-11-2022

Vergunning voor het houden van een
Sinterklaasintocht door het centrum van Strijen
volgens route; Kikkersteeg, Spui, Schenkeldijk,
Boompjesstraat, Kerkstraat, Molenstraat,
Oranjestraat, Molenstraat, Boompjesstraat,
Schenkeldijk, Spui op 19 november 2022 van
10.30 tot 12.30 uur in Strijen.

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Maasdam
Vergunning voor het houden van een
Sinterklaasintocht bij de haven aan de
Havenweg op 19 november 2022 van 10.00 tot
12.00 uur in ’s-Gravendeel.

Vergunning voor het houden van een
Sinterklaasintocht bij school het Anker en de
Regenboog aan de Heyne van Althenastraat en
aansluitend start route door het dorp richting
gebouw de Erve op 19 november 2022 van
13.45 tot 17.00 uur in Heinenoord.

Vergunning voor het houden van een
Sinterklaasintocht op 19 november 2022
van 14.00 tot 15.00 uur aan de Voorstraat en
aansluitend een feest bij muziekvereniging
Prinses Juliana van 17.00 tot 18.00 uur aan de
Industrieweg 5 in Klaaswaal.

Maasdam
21-10-2022

Vergunning voor het innemen van een
standplaats voor de verkoop van aardappelen,
groente en fruit in de periode van 17 november
2022 tot en met 17 november 2032 van 8.00
tot 17.00 uur op het terrein van Cromwijk
Kaashandel Voorstraat 41 in Piershil.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

03-11-2022

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

Klaaswaal
02-11-2022

Voor een nieuwbouwproject aan de zuidkant
van Klaaswaal zijn nieuwe straatnamen nodig.
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard heeft besloten hiervoor de volgende
straatnamen vast te stellen: Bellefleur,
Bloesempad, Dijkmanszoet, Elstar en Ermgaard
in Klaaswaal.

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

Collectevergunning voor de Hervormde
Gemeente St. Anthoniepolder. Voor het houden
van een collecte door middel van verkoop van
oliebollen op 9 november 2022 op de locaties,
Sportlaan 3a en Dorpsstraat 37 in Maasdam.

Een ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het
schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens
het Benefietconcert '(s) Duyf' op 12 november
2022 vanaf 20.00 tot 0.30 uur aan de Fazant 3
in Maasdam.

Toekenning straatnaam

Klaaswaal
31-10-2022

Vergunning voor het houden van een
Sinterklaasintocht aan de Dorpshaven en
aansluitend feest op het Flohilplein op 12
november 2022 van 13.30 tot 16.00 uur in
Numansdorp.

Strijen

Heinenoord
04-11-2022

Nieuw-Beijerland

Het bouwen van een appartementengebouw,
16 grondgebonden woningen en 6
startersappartementen - Amaliahof in
Puttershoek. De beslistermijn wordt met 6
weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van de
Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt daardoor
16-12-2022. (Z/22/166716)

’s-Gravendeel
03-11-2022

Vergunning voor het houden van een
Sinterklaasintocht aan de kade van de Spuidijk
13-15 en aansluitend tocht door het dorp
richting dorpshuis De Swaensvoet op 12
november 2022 van 13.00 tot 15.00 uur in
Nieuw-Beijerland.

Piershil

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verleende omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

01-11-2022

Numansdorp
Het renoveren en uitbreiden van de woning Middelsluissedijk WZ 57 in Numansdorp. De
beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De nieuwe
beslisdatum wordt daardoor 23-12-2022.
(Z/22/167653)

Puttershoek
01-11-2022

Vergunning voor het houden van een
Benefietconcert (s) Duyf in sporthal Duyvesteyn
op 12 november van 19.30 tot 1.00 uur aan de
Fazant 3 in Maasdam.

Nieuw-Beijerland

Zakelijke inhoud

Numansdorp

Zakelijke inhoud

Het plaatsen van 2 dakkapellen - Kreekstraat 4
in 's-Gravendeel. (Z/22/173784)

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

Beslistermijn verlengen

’s-Gravendeel
01-11-2022

01-11-2022

Zuid-Beijerland

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Het kappen van 8 bomen (tot maaiveld) Oostdijk 187 in Oud-Beijerland. (Z/22/172135)

Naam organisatie

Hoeksche Waard
14-11-2022 t/m
19-11-2022

Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) in alle
dorpen van gemeente Hoeksche Waard.

Besluiten
Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals hierna
genoemd, binnen 6 weken na bekendmaking aan de
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan (burgemeester of het college van
gemeente Hoeksche Waard) dat het besluit heeft
genomen. Het bezwaarschrift bevat de naam, het adres
en het telefoonnummer van de indiener, de datum,
tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt, de redenen
daarvoor en de handtekening van de indiener. Meer

informatie over de behandeling van een bezwaarschrift is
te vinden op www.gemeentehw.nl. Bij spoed (als een
belanghebbende van mening is dat hij een beslissing op
het bezwaarschrift niet kan afwachten) kan een
belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam. Belangrijk is dat de belanghebbende dit
alleen kan doen als hij ook bezwaar heeft ingediend. Een
voorlopige voorziening kan ook digitaal aangevraagd
worden bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

Numansdorp
02-11-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen - Rijksstraatweg 42
a in Numansdorp. (Z/22/173888)

03-11-2022

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen en het slopen van
een schuur - Havenstraat 29 in Numansdorp.
(Z/22/174124)

Uitschrijvingen conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen gemeente
Hoeksche Waard
Het college van B&W maakt bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande
persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in de basisregistratie
personen staat ingeschreven. Het college van B&W heeft besloten deze persoon uit te
schrijven uit de Basisregistratie Personen van gemeente Hoeksche Waard en te
registreren in de landelijke Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekend adres.
Naam

Plaats

Datum uitschrijving

J.A. Ceesay

Heinenoord

13-10-2022

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na deze publicatie
bezwaar maken.
Dit doet u door een brief te sturen aan: Het college van B&W, Postbus 2003, 3260 EA
Oud-Beijerland. In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de volgende gegevens
vermelden:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u de brief verzendt (de dagtekening);

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

Kennisgeving: Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Hoeksche Waard voor de
uitvoering van het bestemmingsplan Parallelweg N217
De burgemeester van gemeente Hoeksche Waard deelt mee dat, ingevolge artikel 78,
zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf vrijdag 11 november 2022 tot en met
donderdag 22 december 2022 een afschrift van het koninklijk besluit van woensdag 14
september 2022, nr. 2022001925, ter inzage ligt.
De in het koninklijk besluit ten name van gemeente Hoeksche Waard ter onteigening
aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan
Parallelweg N217. De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken
hebben de bestemmingen Verkeer en de dubbelbestemmingen Waarde Archeologische Verwachting hoog 1, Waarde -Archeologische Verwachting middelhoog

1 en Leiding - Water. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden
uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen.
Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van donderdag 3 november
2022, nr. 27819. Tegen dit besluit staat geen beroep open.
Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:
• gemeente Hoeksche Waard, locatie Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6 in
Oud-Beijerland.
• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 in Utrecht in de centrale hal.

‘s-Gravendeel
Omgevingsvergunning Lindehof 1a
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
verleende op woensdag 9 november 2022 een
omgevingsvergunning voor het realiseren van een
woning aan de Lindehof 1a in ’s-Gravendeel. Deze
vergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12 lid
1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).
Inhoud en doel van de vergunning
Met de omgevingsvergunning maken wij het realiseren
van een woning op het perceel mogelijk. Dit is aan de
achterzijde van de Kortestraat 16 in ‘s-Gravendeel. Het
ontwerp van de vergunning en de bijlagen lagen van
donderdag 15 september tot en met woensdag 26
oktober 2022 ter inzage. Tijdens deze periode konden
zienswijzen worden ingediend. Wij ontvingen geen
zienswijzen. Het college besloot daarom de
omgevingsvergunning te verlenen.
Ter inzage
De omgevingsvergunning en alle bijlagen liggen met
ingang van donderdag 10 november tot en met
woensdag 21 december 2022 ter inzage. U kunt de
stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.
IMRO.1963.OVLindehof1aSGD22-VG01).

Wilt u de stukken op een servicepunt inzien?
Maak dan een afspraak met R. Muller
van team Omgeving via telefoonnummer 14 0186 of
088 - 647 11 19.
Beroep indienen tegen de omgevingsvergunning
Tegen het besluit van het college om de
omgevingsvergunning te verlenen kunt u beroep
indienen bij rechtbank Rotterdam. Belanghebbenden
kunnen met ingang van donderdag 10 november 2022
tot en met woensdag 21 december 2022 beroep
indienen.
In het beroepschrift moeten in ieder geval de volgende
gegevens vermeld worden:
• de naam en adres van de indiener;
• de datum waarop u de brief verzendt (de
dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
• een kopie van het besluit;
• de reden waarom u in beroep gaat;
• een ondertekening met naam en handtekening.
Het beroepschrift kan worden gestuurd aan Rechtbank
Rotterdam, Bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam.

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden
van de omgevingsvergunning, via een voorlopige
voorziening
De omgevingsvergunning treedt in werking een dag
nadat de beroepstermijn is verstreken. Om te voorkomen
dat de omgevingsvergunning in werking treedt, kunt u
een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank. Wanneer er
gedurende de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank, schort de
werking van de omgevingsvergunning op totdat het
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan
contact op met R. Muller via telefoonnummer 14 0186 of
088 - 647 11 19 of via e-mail ro@gemeentehw.nl.

Numansdorp
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning op het adres Middelsluissedijk WZ 3
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
verleende op woensdag 9 november 2022 een
omgevingsvergunning voor het realiseren van een
woning op het perceel Middelsluissedijk WZ 3 in
Numansdorp. Deze vergunning is verleend met
toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Inhoud en doel van de vergunning
Met de vergunning wordt het mogelijk gemaakt om een
woning te realiseren op het perceel Middelsluissedijk WZ
3 in Numansdorp. Het ontwerp van de vergunning heeft
van donderdag 27 januari tot en met woensdag 9 maart
2022 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode konden
zienswijzen worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen
ingediend. Het college besloot daarom de
omgevingsvergunning te verlenen.
Vastgestelde hogere waarde geluid (Wet
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek bleek dat de geluidsbelasting
op de Middelsluissedijk WZ in Numansdorp niet voldoet
aan de grenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.
De overschrijding wordt veroorzaakt door het
wegverkeer afkomstig van de Middelsluissedijk WZ in
Numansdorp. Het college van B&W besloot op dinsdag
12 juli 2022 om hiervoor een hogere waarde geluid van
54 dB vast te stellen.

Ter inzage
De omgevingsvergunning met alle bijlagen kunt u met
ingang van donderdag 10 november tot en met
woensdag 21 december 2022 bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer NL.
IMRO.1963.OVMiddsldWZ3ND21-VG01). Wanneer u de
stukken in het gemeentehuis of een servicepunt wilt
inzien adviseren wij u vooraf een afspraak te maken met
team Omgeving via telefoonnummer 14 0186.

• 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.

Beroep indienen tegen de omgevingsvergunning
Tegen het besluit van het college om de
omgevingsvergunning te verlenen staat rechtstreeks
beroep open bij de Raad van State. Belanghebbenden
kunnen met ingang van donderdag 10 november tot en
met woensdag 21 december 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 de ontwerp
omgevingsvergunning in te dienen;
2. bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn
aangebracht bij de ontwerp omgevingsvergunning.

Mogelijkheid tot uitstellen van het in werking treden
van de omgevingsvergunning via een voorlopige
voorziening
De omgevingsvergunning treedt een dag nadat de
beroepstermijn is verstreken in werking. Om te
voorkomen dat de omgevingsvergunning 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 de omgevingsvergunning op totdat op het
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

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);

Vragen?
Heeft u vragen over deze bekendmaking? Neem dan
contact op met S. Voskamp van team Omgeving via
telefoonnummer 088-647 14 75 of via e-mail
ro@gemeentehw.nl.

Nieuws uit de gemeenteraad

Hoe oordelen de raadsfracties over
de plannen van het college? Kijk
dinsdag 15 november mee!
Wat vindt de gemeenteraad over het splitsen van een
perceel aan de Boezemkade Puttershoek in diverse
woonkavels? Of van de wijziging in een
gemeenschappelijke regeling? Dinsdagavond 15
november oordeelt de raad onder andere over deze
onderwerpen. Dit gebeurt in 2 vergaderingen die
gelijktijdig plaatsvinden. Welkom!
Bijeenkomst Fysieke leefomgeving, Mobiliteit,
Duurzaamheid en Openbare Ruimte
In deze vergadering staan onder meer de
bestemmingsplannen Boezemkade 9 in Puttershoek en
het Tiengemetenpad geagendeerd. Ook vormt de raad
een oordeel over het Ontwikkelbeeld Numansdorp en
debatteert hij over de subsidieaanvraag voor het
woningbouwprogramma aan de Stougjesdijk-Oost.
Ontwikkelbeeld Numansdorp: samen werken aan
Numansdorp
Numansdorp is een leefbaar dorp. Met dit plan wil het
college het verkeer op de wegen beter verdelen en de
woningbouw verder ontwikkelen. Ook wil het college

meer recreatieve voorzieningen langs het water en
voldoende groen en wandelmogelijkheden. Deze wensen
kunnen los van elkaar opgepakt worden. Met dit
ontwikkelbeeld biedt het college een samenhangend plan
aan. Het doel is om de leefbaarheid van het dorp te
behouden en nieuwe plannen goed op elkaar af te
stemmen. Dit plan omschrijft een kader waaraan deze
wensen en toekomstige plannen kunnen worden
getoetst. Ook houdt het plan rekening met eventuele
gevolgen van nieuwe ideeën. Wat vindt de raad hiervan?
Bijeenkomst Sociale Leefomgeving, Bestuur,
Veiligheid en Middelen
In deze vergadering vormt de raad een oordeel over een
wijziging in de gemeenschappelijke regeling SVWH
(Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en
Waardebepaling). Deze organisatie zorgt onder meer
voor de heffing en inning van lokale belastingen.
Vergadering bijwonen of online kijken? Welkom!
Volg de vergaderingen op dinsdagavond 15 november
vanaf de publieke tribune. De vergaderingen zijn in het
gemeentehuis Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6) en
starten om 19.30 uur. U kunt de vergadering ook online
volgen via www.gemeentehw.nl/live.

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

Wat staat er nog meer op de agenda?
Beide agenda’s en de stukken voor deze vergaderingen
vindt u op www.gemeentehw.nl/overzicht. Klik op datum
15 november 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

