I N F O R M AT I E
Gemeentenieuws
Informatie coronavirus
Er is veel aandacht voor het coronavirus en de
verspreiding daarvan. Ook in onze regio. Wij kunnen
ons voorstellen dat mensen zich zorgen maken.
Daarom houden wij u via de gemeentelijke kanalen op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Op
www.gemeentehw.nl / Actueel / Nieuws vindt u onder
andere actuele informatie en tips wat u zelf kunt doen
om verdere verspreiding te voorkomen:

gemeenterubriek houden we u regelmatig op de
hoogte van initiatieven en activiteiten rondom dit
thema. Bent u geïnteresseerd wat er allemaal in de
Hoeksche Waard wordt georganiseerd?
Dan raden wij u aan om ook de website
www.beleefhoekschewaard.nl en
facebook.com/dehoekschewaard te volgen.

• Was regelmatig uw handen
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
Kijk voor meer informatie ook op de websites van
de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) en het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(www.rivm.nl). Op deze sites staat uitgebreide
informatie over het virus en de meest gestelde
vragen. Daarnaast is er een landelijk publieks
informatienummer beschikbaar: 0800 - 13 51 (dagelijks
bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur). U kunt ook bellen
met GGD Zuid-Holland Zuid. Zij zijn bereikbaar via
telefoonnummer 078 - 770 85 80 (maandag tot en met
vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur).

Uitnodiging opening
‘Beweegtuin’ in Strijen
Komt u woensdag 11 maart een kijkje nemen bij de
‘Beweegtuin’ in Strijen? Tijdens de opening worden de
toestellen in de ‘Beweegtuin’ op een leuke manier in
gebruik genomen en kunt u meedoen.

Beweegtuin voor jong en oud

Voorstelling Momentum
Op 18 september gaat ‘Momentum’ in première. Een
voorstelling vóór en dóór Hoeksche Waarders, onder
regie van Martijn J. Kramp en zijn artistieke team. Dit
muziektheaterspektakel is speciaal geschreven en
geproduceerd in het kader van 75 jaar vrijheid. Het
gaat over de Hoeksche Waard, zijn geschiedenis en
over zijn mogelijke toekomst. Het theaterproject is
een initiatief van DOK-C en wordt ondersteund door
gemeente Hoeksche Waard. Het stuk wordt 8 keer
gespeeld in 3 weekenden in Gebouw De Poort in
Oud-Beijerland.

Doe mee!
Voor dit theaterstuk zijn veel mensen nodig. Mannen
en vrouwen, jong en oud, die mee willen werken,
spelen en zingen. Pak je momentum en doe mee.
Schrijf je in vóór 27 maart op www.momentum2020.nl
en lees daar verder hoe en wat.

Samen met ouderen hebben we in 2018 in Strijen
gesproken over de inrichting van een speelplek die ook
voor hen bruikbaar is. Met de ‘Beweegtuin’ - bedoeld
voor jong en oud - willen we mensen uitnodigen te
bewegen en elkaar te ontmoeten. Dit draagt bij aan
een positieve gezondheidsbeleving. Ook nodigen
we verenigingen en anderen uit van deze faciliteiten
gebruik te maken. Tot ziens op woensdag 11 maart!

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de
verkeerstheorie. Nieuwe verkeersregels en actuele
verkeersonderwerpen zoals ‘het nieuwe rijden’
krijgen volop de aandacht. Bovendien wordt een
reactietest afgenomen. Met een speciaal opgeleide
ritbegeleider maken deelnemers in hun eigen auto
of brommobiel een rijvaardigheidsrit van ongeveer
35 minuten. Na afloop van de rit krijgen zij een
ritverslag met persoonlijke adviezen waarmee zij
de (vaak ongemerkt) ingeslopen fouten in rijgedrag
en routine kunnen verbeteren. Aan het einde van
de cursus ontvangen deelnemers een bewijs van
deelname en een naslagwerk zodat ze de theorie en
de persoonlijke adviezen nog eens kunnen nalezen.
Voor alle duidelijkheid: deze rijtest is géén examen en
niet verplicht. Deze cursus heeft géén gevolgen voor
de geldigheid van het rijbewijs.

Aanmelden
Iedere belangstellende, ouder dan 65 jaar, die in het
bezit is van een geldig rijbewijs, auto of brommobiel
en woonachtig is in Strijen en omgeving is welkom.
Deze uitnodiging geldt ook voor een (eventuele)
partner met een leeftijd van 65 jaar en ouder. Er
zijn nog plaatsen vrij. Er is een ochtendcursus van
8.45 tot 12.00 uur en een middagcursus van 12.50
tot 16.00 uur. Aanmelden kan tot en met 13 maart
bij Hans Mölman van Veilig Verkeer Nederland via
e-mail h.molman@xs4all.nl of via telefoonnummer
078 - 674 32 85. Na aanmelding ontvangen de
deelnemers een bevestigingsbrief.
De eigen bijdrage is 15,- euro, die betaald moet
worden bij aanvang van de cursus. Voor een kopje
koffie of thee wordt uiteraard gezorgd.

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!

Bekendmakingen
Opfriscursus Rijvaardigheid
Senioren in Streona Strijen

Dit jaar vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is
bevrijd. Het lijkt zo vanzelfsprekend, leven in vrede
en vrijheid. Maar dat is het beslist niet. In deze

Wat komt tijdens de cursus aan bod?

• Adviseur Ruimtelijke Ordening
(36 uur)

Foto: Adrian Kuipers

Activiteiten viering en
herdenking 75 jaar vrijheid

6 maart
2020

Deze opfriscursus wordt georganiseerd in opdracht
van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid
(RPV) Hoeksche Waard. De cursus vindt plaats op
donderdag 19 maart in Dorpshuis Streona in Strijen.
Voor oudere verkeersdeelnemers wordt deelname
aan het verkeer steeds ingewikkelder. Dit heeft
verschillende redenen zoals de toenemende drukte in
het verkeer; de invoering van nieuwe verkeersregels
en ook de vermindering van lichamelijke functies, zoals
gezichts-, gehoor-, reactie- en concentratievermogen.
Het doel van deze cursus is senioren zo lang mogelijk
veilig en mobiel te houden in het verkeer.

Awb Bekendmakingen
Alle stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in
Oud-Beijerland. Voor meer informatie kunt u, tenzij
anders vermeld, contact opnemen met gemeente
Hoeksche Waard via telefoonnummer 14 0186.
Meer informatie vindt u op www.gemeentehw.nl en
op www.overuwbuurt.overheid.nl.
Via deze laatstgenoemde website kunt u zich
ook abonneren op de digitale verzending van de
bekendmakingen en besluiten uit een zelf aangegeven
gebied. U kunt via de website ook de ‘Over uw buurt’
app downloaden.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

18-02-2020

Het plaatsen van een overkapping
aan de zijkant van de woning, Oud-

02-03-2020

Het bouwen van 19 woningen,

26-02-2020

02-03-2020

26-02-2020

26-02-2020

Het plaatsen van een schutting,

17.00 uur op het grasveld naast Mookhoek

Kalesland 78 in Heinenoord.

23 in Mookhoek.

Het verrichten van aanpassingen aan het

28-02-2020

Truckshow op zaterdag 29 augustus van

(sectie C nr. 2335) in Puttershoek.

8.00 tot 01.00 uur aan de Middelsluissedijk

Het realiseren van een B&B, Schenkeldijk
28-02-2020

03-03-2020

Het tijdelijk (voor 5 jaar) plaatsen van een

dinsdag 12 mei van 17.00 tot 20.30 uur,

portacabin, Molendijk 80 in Goudswaard.

woensdag 13 mei van 17.00 tot 20.30 uur,
donderdag 14 mei van 17.00 tot 20.30

Het kappen van een boom, Walewegje 18

uur, vrijdag 15 mei van 17.00 tot 21.30 uur

in Strijen.
03-03-2020

Het plaatsen van een schutting in het
voorerf, Manhille 6 in Westmaas.

Het kappen van 9 bomen, Elisabeth van

Het bouwen van een woning met schuur,

vanaf de Sportlaan 18 in Strijen.
03-03-2020

Kersenfeest op 27 juni van 09.00 tot 22.00

Ingekomen sloopmeldingen

in Heinenoord.
03-03-2020

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

26-02-2020

Het verwijderen en afvoeren van

Vergunning voor het organiseren van een
rommelmarkt op 9 mei van 09.00 tot 14.00
uur ter hoogte van de Koninginneweg in

Het vergroten van een kozijn, Scheepswerf
402 in Nieuw-Beijerland.

Vergunning voor het organiseren van een
uur in de boomgaard aan de Westdijk 54A

Middelsluissedijk WZ 3 in Numansdorp.
01-03-2020

Vergunning voor het houden van
Avondvierdaagse ‘De 4 van Strien’ op

03-03-2020

Loonstraat 19 in Mijnsheerenland.
28-02-2020

Vergunning voor het houden van een

gasontvangststation, Prins Bernhardlaan 7

80 in Zuid-Beijerland.

Het kappen van 3 bomen, Molenwiek
sectie D nr.2175 in Mijnsheerenland.

Vergunning voor het organiseren van een

WZ 22 in Numansdorp.
02-03-2020

Het kappen van 23 bomen, Elisabeth van
Loonstraat 24 in Mijnsheerenland.

02-03-2020

Pinksterdienst op 31 mei van 15.00 tot
02-03-2020

Boomgaard Sectie D nr. 2542 bouwnrs. 20
t/m 26 in Mijnsheerenland.

rommelmarkt Geven voor Jong Leven op

Het verwijderen van de trap, Voorstraat 32
in Numansdorp.

Mijnsheerenland.
Het bouwen van 7 conceptwoningen, De

Vergunning voor het organiseren van een
16 mei Mijnsheerenland/Westmaas.

02-03-2020

het Ambacht sectie D nr. 2426 in

26-02-2020

02-03-2020

Straatenplein 2 in Mijnsheerenland.

Cromstrijensedijk WZ 17 in Klaaswaal.
26-02-2020

Het wijzigen van de gevelkozijnen, Van der

Zuid-Beijerland.

asbesthoudende materialen Van
02-03-2020

Het plaatsen van een damwand en

Beethovenstraat 11, Van Beethovenstraat

vlonder, Vleugel 16 in Oud-Beijerland.

116 in Numansdorp.

03-03-2020

Vergunning voor het organiseren van
Open Dagen Piershil op 10 april van 11.00
tot 23.00 uur en op 11 april van 09.00 tot

02-03-2020

Het tijdelijk (van 10 tot en met 17
mei) realiseren van een camping bij de
Koningshoeve, Botweg 1b in Klaaswaal.

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen

Besluiten

Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

Bezwaar maken

18-02-2020

Vergunning voor het houden van een

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.

27-02-2020

Het verbouwen van de garage tot

25-02-2020

het Bovenwegse bos in Strijen.
28-02-2020

Vergunning voor het houden van de
april van 12.00 tot 13.00 uur. Start en

25-02-2020

West 23 in Heinenoord.
28-02-2020

Het bouwen van een bewaarplaats,
Nieuwendijk 4 in Zuid-Beijerland.

Maasdam op 27 april van 10.00 uur tot
17.00 uur in Sporhal Duyvensteyn, Fazant 3
in Maasdam.

Wet op de Kansspelen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

18-02-2020

Vergunning voor het organiseren van

Vergunning voor het houden van het Toost

een loterij op 30 augustus aan de

Foodtruck Festival op 15, 16 en 17 mei in

Middelsluissedijk WZ 22 in Numansdorp

Oud-Beijerland.

tijdens de Truckshow ten behoeve van het
Sophia Kinderziekenhuis.

25-02-2020

Vergunning voor het organiseren van een
concert op 4 en 5 april in Klaaswaal.

03-03-2020

Vergunning voor het organiseren van een
loterij ten behoeve van de Dierenstee op

26-02-2020

Vergunning voor het organiseren van de

3 oktober aan de Groene Kruisweg 14A in

Dag van de Ouderen op 2 oktober van

Numansdorp.

14.00 tot 21.30 uur in ’s-Gravendeel.
26-02-2020

Ontheffing winkeltijdenwet voor de
Strijen:
- 2e Paasdag, maandag 13 april;
- Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei;
- 2e Pinksterdag, maandag 1 juni;
- 2e Kerstdag, zaterdag 26 december.

26-02-2020

Vergunning voor het organiseren van de
Moederdagmarkt op 9 mei van 10.00 tot

Verleende DHW
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

25-02-2020

Ontheffing voor het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens het Toost
Foodtruck Festival op 15, 16 en 17 mei in
Oud-Beijerland.

17.00 uur aan de Oost-Voorstraat in
Oud-Beijerland.
27-02-2020

Vergunning voor het organiseren van
Koningsdag op 27 april van 10.00 tot
19.00 uur op het Dorpsplein en Van der

Het bouwen van 20 nieuwbouw woningen,

Het plaatsen van een hekwerk, Blaaksedijk

20.00 uur tot 00.30 uur en Koningsdag

finish Meestooflaan in Numansdorp.

Straatenplein in Mijnsheerenland.

het Orkest Poortwijk III in Oud-Beijerland.
28-02-2020

Oranjebal in Maasdam op 24 april van

tweede paasloop van Cromstrijen op 13

Zuid-Beijerland.
Het plaatsen van een nieuwe brug, nabij

Vergunning voor het organiseren van het

Klaaswaal.

slaapkamer en badkamer, Torenlaan 41 in

27-02-2020

03-03-2020

uur tot 23.59 uur aan de Botweg 1b in

Verleende
omgevingsvergunningen
Zakelijke inhoud

Piershil.

ladies night op vrijdag 6 maart van 17.00

volgende dagen voor de Albert Heijn in

Besluit d.d.

13.00 uur aan de Oud Piershilseweg 11 in

27-02-2020

Ontheffing winkeltijdenwet voor de
volgende dagen voor de AVH-Outdoor in
Numansdorp:
- 2e Paasdag, maandag 13 april;
- Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei;
- 2e Pinksterdag, maandag 1 juni.

Vervolg

V E R V O L G

27-02-2020

Ontheffing voor het schenken van
zwak-alcoholische dranken tijdens
Koningsdag Mijnsheerenland op 27 april in
Mijnsheerenland.

02-03-2020

De ontheffing voor het verstrekken van
zwak alcoholische dranken buiten een
horeca-inrichting. Deze ontheffing is
geldig in de winkel op het adres OostVoorstraat 4-6 in Oud-Beijerland en voor
de volgende data: 21,26 en 28 maart, 27
april, 9 en 30 mei.

28-02-2020

Ontheffing voor het schenken van
zwak-alcoholische dranken tijdens een
Truckshow op zaterdag 29 augustus van
8.00 tot 01.00 uur aan de Middelsluissedijk
WZ22 in Numansdorp.

03-03-2020

Ontheffing voor het schenken van
zwak-alcoholische dranken tijdens het
Kersenfeest op 27 juni van 11.00 tot 22.00
uur aan de Westdijk 54a in Heinenoord.

03-03-2020

Ontheffing voor het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens de Open
Dagen Piershil op 10 april van 11.00 tot
22.30 uur en op 11 april van 09.00 tot
12.30 uur aan de Oud Piershilseweg 11 in
Piershil.

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

Naam organisatie

09-03-t/m

Het wervingsrooster voor goede doelen

14-03-2020

kunt u vinden op de website van het CBF

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.

www.wervingsrooster.cbf.nl.
09-03-t/m

Amnesty International alle kernen van de

14-03-2020

Hoeksche Waard.

Besluit mandaat meldplicht
kleine zeehavens
Het college van B&W heeft op 3 maart het besluit
‘mandaat meldplicht kleine zeehavens’ vastgesteld.
Bovengenoemd besluit is te raadplegen via
de website www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

Uitschrijving personen
Het college van B&W maakt bekend, dat na onderzoek
is gebleken dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar zij in de basisregistratie
personen staan ingeschreven. Het college heeft
besloten deze personen 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.
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

28-01-2020

A. Trouwborst (Strijen), Uitgeschreven
conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

31-01-2020

Y. Akdeniz (Goudswaard), Uitgeschreven
conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP.

Publicatie Addendum II
Windpark Oude Mol
Gemeente Hoeksche Waard heeft op 27 februari een
addendum gesloten met Windpark Oude Mol B.V.
Dit addendum hoort bij de exploitatieovereenkomst
Windpark Oude Mol, datum 17 december 2018. In
dit addendum maken wij aanvullende afspraken voor
de exploitatie van vier windmolens in de Mariapolder
in Strijensas. Deze worden gebouwd op het perceel
grond: kadastraal bekend Strijen sectie T nummers
181, 186, 190, 207, 208, 209, 212, 226, 230, 242, 243,
245, 246, 247, 248, 418, 427, 446, 448, en 450.

Ter inzage
De zakelijke beschrijving van Addendum II Windpark
Oude Mol ligt vanaf maandag 9 maart 2 weken ter
inzage op de servicepunten in Maasdam en OudBeijerland. Heeft u vragen? Neem dan contact op
met de projectleider van het Windpark Oude Mol
Moniek Stapel via telefoonnummer 14 0186 of
088 - 647 36 47.

Vastgesteld
bestemmingsplan ‘Windpark
Oude Mol’ ter inzage
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op
3 maart het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Mol’
gewijzigd vast (NL.IMRO.1963.BPSSWINDPARKVG01). Het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Mol’
maakt het mogelijk om 4 windmolens op te richten
en te exploiteren. Deze windmolens komen in een
clusteropstelling in de Mariapolder bij Strijensas

waarbij de bestaande lijnopstelling van 6 windmolens
in de Mariapolder wordt gesloopt.

Het bestemmingsplan is gewijzigd
vastgesteld
Het ontwerpbestemmingsplan, de milieu
effectrapportage en de ontwerp omgevings
vergunning voor het windpark lagen vanaf 12 oktober
2019 gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze
periode konden zienswijzen worden ingediend. Er
zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen gaven
aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast
te stellen. De aanpassingen hebben onder meer
betrekking op aanvullingen in de regels en toelichting
van het bestemmingsplan. Het volledige overzicht
van de aanpassingen is opgesomd in de nota van
beantwoording zienswijzen.

Verleende omgevingsvergunning
‘Windpark Oude Mol’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
heeft omgevingsvergunning verleend voor:
• het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1.1.a
Wabo);
• het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden (artikel 2.1.1.b Wabo);
• het handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (artikel 2.1.1.c Wabo);
• het oprichten, veranderen of in werking hebben van
een vergunningsplichtige
• milieu-inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1.1.e
Wabo).

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, de
omgevingsvergunning en alle bijlagen (inclusief de
nota van beantwoording zienswijzen) kunt u bekijken
via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder
IMRO-code NL.IMRO.1963.BPSSWINDPARK-VG01).
Wilt u de stukken in een servicepunt inzien? Maak
dan een afspraak met het team Omgeving, via
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 14 21.

Coördinatieregeling
De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30
van de Wet ruimtelijke ordening is van toepassing
op de procedure voor het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning voor het windpark Oude Mol.
Dit houdt in dat het besluit tot het vaststellen van
het bestemmingsplan en het besluit tot het verlenen
van de omgevingsvergunning gezamenlijk zijn
voorbereid. Tegen de vaststelling van de besluiten (het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) kan
in een keer beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen en het besluit van het
college om omgevingsvergunning te verlenen staat
rechtstreeks beroep open bij de Raad van State. Een
beroepschrift kan met ingang van 7 maart tot en met
17 april worden ingediend door een belanghebbende
die:
• op tijd een zienswijze tegen het
ontwerpbestemmingsplan of de ontwerp
omgevingsvergunning heeft ingediend;
• aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat
is geweest om een zienswijze tegen een
ontwerpbesluit in te dienen;
• bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten aanzien
van het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerp
omgevingsvergunning zijn aangebracht.
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 handtekenening.
Het beroepschrift kan worden gestuurd aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Mogelijkheid tot uitstellen van het in
werking treden van het bestemmingsplan
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
treden in werking een dag nadat de beroepstermijn
is verstreken. Om te voorkomen dat het
bestemmingsplan in werking treedt, kan een
belanghebbende een voorlopige voorziening vragen

bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Wanneer een belanghebbende gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de
werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat
op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende
in het beroepschrift direct moet aangeven welke
beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na
afloop van de termijn van zes weken kunnen geen
nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is.

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij Moniek Stapel-Filak,

team Projecten, bereikbaar via telefoonnummer
088 - 647 14 21 of Arianne Rotscheid-Terlaak,
team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer
088 - 647 12 28.

Bekendmaking
Wet milieubeheer
Op 4 februari 2020 is een melding ontvangen in het
kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. Het
gaat over het oprichten van een Waterbedrijf gelegen
Laurens Jzn. Costerstraat 13 in Oud-Beijerland. Deze
melding is afgehandeld onder zaaknummer
Z-20-367325.
Voor vragen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, via telefoonnummer
078 - 770 85 85. De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze
bekendmaking uitsluitend een informatief karakter
heeft.

Nieuws uit de gemeenteraad
Besluiten raadsvergadering
dinsdag 3 maart
De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft dinsdag
3 maart de volgende agendapunten volgens voorstel
vastgesteld:
Hamerstukken (dit zijn stukken die de raad
zonder debat vaststelt. Een raadslid kan bij deze
agendapunten wel een stemverklaring afgeven):
• Herinrichting wijk Croonenburgh Oud-Beijerland 2e
fase;
• Extra budget groenbeheer n.a.v. Europese
aanbesteding;
• Aanvullen fonds SVn voor verstekken
duurzaamheidsleningen;
• Krediet beschikbaar stellen voor uitbreiding
van 205 m2 van basisschool De Boomgaard in
Mijnsheerenland;
• Suppletieaanvraag conventionele explosieven WO II
kalenderjaar 2019.
Bespreekstukken (dit zijn stukken waarover de raad
nog met elkaar debatteert voordat zij besluit):

• Meerjarenbeleidsplan Dienst G&J (leerplicht, GGD
en Veilig Thuis);
• Discussienota cultuurbeleid;
• Keuzenota harmonisatie begraafplaatsen;
• Beantwoording brief Provincie Zuid-Holland inzake
financieel toezicht 2020;
• Bestemmingsplan Windpark Oude Mol te Strijensas.

Oordeelsvormende
vergadering dinsdag
17 maart
Als vervolg op de beeldvormende bijeenkomst van
volgende week vindt er op dinsdag 17 maart om
19.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis in OudBeijerland een oordeelsvormende vergadering plaats.
De voorstellen voor deze bijeenkomst kunt u vinden
op www.gemeenteraadhw.nl / Vergaderschema / 17
maart 2020.

Wilt u gebruik maken van het
inspreekrecht?
De gemeenteraad geeft inwoners de gelegenheid om
aan het begin van de bijeenkomst in te spreken over

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.
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

de agendapunten. Meld dit dan vóór 12.00 uur op
de dag van de raadsvergadering bij de griffie van de
gemeenteraad via telefoonnummer 088 - 647 18 74.
Meer informatie over het inspreken kunt u vinden
op www.gemeenteraadhw.nl / Hoe werkt de raad /
Beeldvorming / Tips voor insprekers.

De agenda:
• Opening en vaststelling agenda
• Mededelingen
• Spreekrecht burgers
• Bespreken raadsinformatiebrieven
	- RIB Bouwstenenboekje kwaliteitsadvisering
omgevingskwaliteit Hoeksche Waard.
	- RIB Omgevingsplan Hoeksche Waard.
• Bestemmingsplan De Waterborg te Puttershoek
• Startnotitie vastgoed op orde
• Nota publieke gezondheid 2020-2023
• Preventie en handhavingsplan Alcohol 2020-2023
• Intrekken verordening kindgebonden financiering,
peuteropvang en voorschoolse educatie
• Discussienota integraal beleidsplan openbare
ruimte

