I N F O R M AT I E

Gemeentenieuws
Denk mee over de Regionale
Energiestrategie (RES)
Hoeksche Waard
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de thema’s
elektriciteit en het realiseren van een aardgasvrije
gebouwde omgeving regionaal uitgewerkt en
gerealiseerd moeten worden. Daarom zijn er
30 energieregio’s gevormd. Eén van deze regio’s
is de regio Hoeksche Waard en elke regio heeft
nu de gelegenheid om zelf vorm te geven aan de
energietransitie in de RES. Op dinsdag 24 maart vindt
de 3e en tevens laatste meedenkbijeenkomst voor het
uitbrengen van de concept-RES bod plaats. Namens
de Stuurgroep RES Hoeksche Waard, bestaande uit
gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland,
Waterschap Hollandse Delta, HW Wonen en Stedin,
nodigen wij u graag uit aanwezig te zijn bij deze
3e regionale meedenkbijeenkomst.

De doelstellingen
Nederland heeft in het Klimaatakkoord haar
doelstellingen bepaald:
• Vóór 2030 49% CO2-emissiereductie vergeleken
met 1990;
• Vóór 2050 minimaal 95% CO2-emissiereductie
vergeleken met 1990.
* Emissiereductie = Het verminderen van de uitstoot
van stoffen die een (mogelijk) schadelijk effect op
het milieu hebben.
Daarnaast heeft gemeente Hoeksche Waard
in de Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020
de doelstelling opgenomen om in 2040 een
energieneutrale Hoeksche Waard te zijn.

Kom naar de bijeenkomst en denk mee!
Woont of werkt u in de Hoeksche Waard of bent u
op een andere manier betrokken bij het eiland? Dan
wilt u ongetwijfeld meer weten over wat de RES
Hoeksche Waard inhoudt, wat de opgave is en hoe de
(RES)-regio Hoeksche Waard invulling gaat geven aan
duurzame energieopwekking en het realiseren van een
aardgasvrije gebouwde omgeving. Wilt u meedenken?
Kom dan naar deze laatste meedenkbijeenkomst die
de (RES)-regio Hoeksche Waard organiseert om te
komen tot een concept-RES.
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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:
•
•
•
•

Was regelmatig uw handen
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geen handen schudden

Meer informatie vindt u op de websites van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) en het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(www.rivm.nl). Op deze sites vindt u uitgebreide
informatie over het virus en de meest gestelde vragen.
Daarnaast is er een landelijk
publieksinformatienummer beschikbaar: 0800 - 13 51
(dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur). U kunt
Veel
aan het
Corona-virus.Zuid. Zij zijn
ookmensen
bellendenken
met GGD
Zuid-Holland
bereikbaar
via
telefoonnummer
078allemaal
- 770 85
Gelukkig worden mensen met dit virus bijna
weer80
beter.
(maandag
tot
en
met
vrijdag
van
08.00
tot
18.00 uur).
Maar het is goed als je voorzichtig bent.

Het Corona-virus
De laatste meedenkbijeenkomst is op
dinsdag 24 maart
Tijdens deze derde meedenkbijeenkomst bent u van
harte welkom van 19.30 tot 22.00 uur in de burgerzaal
van het gemeentehuis in Oud-Beijerland (W. van
Vlietstraat 6). Op dinsdag 10 december 2019 vond de
regionale startbijeenkomst plaats en op dinsdag 21
januari was de tweede meedenkbijeenkomst. Kijk voor
de verslagen van deze bijeenkomsten op
www.gemeentehw.nl/res.

Wat kun je doen?
Hier vind je een paar belangrijke tips:

Meer informatie en aanmelden
Op www.gemeentehw.nl/res vindt u inhoudelijke
informatie over de meedenkbijeenkomsten. U kunt
zich tot en met donderdag 19 maart aanmelden door
een e-mail te sturen naar reshw@gemeentehw.nl.

1. Was je handen een paar keer per dag
met zeep. Was ook goed tussen je vingers.

2. Gebruik papieren zakdoekjes bij het
niezen en snuiten.

3. Hoest en nies altijd in je elleboog.

4. Geef geen hand.

Als je vragen hebt:
Kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351.

Jij bent aan zet tijdens de
HW Jongerenchat! Praat je
mee in het gemeentehuis?
Wat maakt de Hoeksche Waard voor jou leuk? Wat wil
je graag anders of meer zien op ons eiland? Wat mis je
hier? De gemeente vindt jouw mening heel belangrijk
en hoort deze graag.

Tijdens een informatieve en gezellige
avond vertellen we jou meer over onze
ideeën voor de toekomst
Een toekomst waarin Hoeksche Waardse jongeren
kunnen meedenken over de plannen. Kom
(alcoholvrije) cocktails drinken met een wethouder en/
of raadslid. Vertel wat je wel en niet goed vindt gaan
voor jou en je leeftijdsgenoten in de Hoeksche Waard.
En draag eventuele oplossingen aan. Jij bent aan zet.

Zien we jou woensdagavond 25 maart?
Je bent op deze avond welkom van 19.30 tot 21.00 uur
in het gemeentehuis Oud-Beijerland (W. van
Vlietstraat 6)? Meld je aan via info@openlimonade.nl.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

09-03-2020

78 in Heinenoord.
09-03-2020

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

04-03-2020

Het realiseren van een opbouw op de

Het plaatsen van een schutting, Kalesland

Het legaliseren en aanpassen van een
bijbehorend bouwwerk, Maasdijk 32a in
Mijnsheerenland.

bestaande achterbouw, Oost-Voorstraat

10-03-2020

98 in Oud-Beijerland.

Het uitbreiden van de woning en plaatsen
dakkapel aan de zijgevel, Julianastraat 41
in Oud-Beijerland.

04-03-2020

Het uitbreiden van de woning, Blaaksedijk
West 51 in Heinenoord.

10-03-2020

Het realiseren van een dakopbouw op de
garage, Van Gaesbeekstraat 3 in Strijen.

05-03-2020

Het bouwen van een woning, Ambachts
heerenlaan kavel 4 in Zuid-Beijerland.

06-03-2020

Het bouwen van een werkplaats /
machineberging - Molendijk 81 B in

Spreekuur Piet van Leenen
voor Maasdam en
Puttershoek
Op maandag
16 maart houdt
dorpswethouder
Piet van Leenen
spreekuur
van 17.00 tot
19.00 uur in in het servicepunt
/ gemeentehuis in Maasdam
(Sportlaan 22).

Zuid-Beijerland.
06-03-2020

Het bouwen van een werkplaats en

Omdat de wethouders het belangrijk vinden dat het
gemeentebestuur bereikbaar moet zijn voor inwoners,
houden zij inloopspreekuren in de dorpen waarvoor zij
dorpswethouder zijn.

Toerit naar de A29 bij
Numansdorp richting
Rotterdam zondagavond
afgesloten
De toerit naar de snelweg A29 bij Numansdorp
richting Rotterdam is van zondagavond 15 maart 21.00
uur tot maandag 16 maart 05.00 uur afgesloten. De
oprit naar Rotterdam bij Heinenoord kan wel gewoon
gebruikt worden.

Bekendmakingen
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.

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

05-03-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Witsenstraat

kantoor ter plaatse van het bestaande

38 in Oud-Beijerland.

gebouw, Mijlweg 2 in ’s-Gravendeel.
06-03-2020

Het plaatsen van een beschoeiing /

06-03-2020

09-03-2020

Het realiseren van een carport
aan de voorzijde van de woning,

Nieuw-Beijerland.
06-03-2020

Het realiseren van een gastenverblijf B&B,

10-03-2020

Numansgors 52 in Numansdorp.
10-03-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Biezengors 7,
13, 17 en 19 in Puttershoek.

Het realiseren van een erker, Admiraal
Helfrichsingel 60 in Oud-Beijerland.

Het verwijderen van een gasstation
inclusief asbestverdachte componenten,

Binnenmaasoever 18 in Maasdam.
09-03-2020

Het afvoeren van asbesthoudend
plaatmateriaal, Beatrixstraat nabij 31 in

damwand, Fortlaan 19 in Numansdorp.

Hogendijk 3 in Goudswaard.

Inwoners zijn van harte welkom om tijdens het
inloopspreekuur van gedachten te wisselen met de
wethouder over onderwerpen die hen bezighouden.

Ingekomen sloopmeldingen

10-03-2020

Het verwijderen en afvoeren
van asbesthoudende materialen,

Besluiten

Bosveldstraat, Van Heesenstraat,

Bezwaar maken

in ’s-Gravendeel.

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.

Verleende
omgevingsvergunningen

Leerambachtstraat, Vaarzon, Morelstraat

10-03-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Bovenkruier
41, 47, 49, 51 en 51a in Puttershoek.

10-03-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Buiteneinde
34, 44 en 48 in Strijen.

10-03-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Buizerdstraat
Kwartelstraat in Strijen.

10-03-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Gladioolerf,
Vezelstraat en Van Groningenstraat in
’s-Gravendeel.

10-03-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Gleede in
Strijen.

10-03-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Griendstraat,
Viskilstraat en Zweedsestraat in
Mookhoek.

Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

05-03-2020

Het vergroten van de woning door het

asbesthoudende materialen, Jasmijnstraat

aanbrengen van gevelisolatie, het plaatsen

39 in Numansdorp.

10-03-2020

Het verwijderen en afvoeren van

van een dakopbouw en het wijzigen van de
gevels, Vingerling 56 in Mijnsheerenland.

10-03-2020

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Johan Willem

05-03-2020

Het realiseren van een aanbouw Kreekkant

Frisostraat in Strijensas.

2 in Nieuw-Beijerland, Kreekkant 2 in
Nieuw-Beijerland.
06-03-2020

Het bouwen van een woning, Damgaarde
8 (kavel 22 sectie C 1844) in
Nieuw-Beijerland.

06-03-2020

Het plaatsen van een dakkapel aan de
rechterzijde van de woning, Hooizolder 4
in Oud-Beijerland.

Vervolg

V E R V O L G

10-03-2020

Het verwijderen en afvoeren van

06-03-2020

Ontheffing voor het schenken van zwak-

asbesthoudende materialen, Molendijk 20

alcoholische dranken tijdens Huttenbouw

t/m 30 in Puttershoek.

Numansdorp op 29 augustus van 18.00
tot 23.30 uur aan de Buttervliet in

10-mrt-2020

Numansdorp.

Het verwijderen en afvoeren van
asbesthoudende materialen, Wega,
Hamal, Orion, Polaris, Bovenkruier en
Binnenkruier in Puttershoek.

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

03-03-2020

Vergunning voor het organiseren van

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

Naam organisatie

16-03 t/m

Het wervingsrooster voor goede doelen

21-03-2020

kunt u vinden op de website van het CBF
www.wervingsrooster.cbf.nl

Koningsdag en Bevrijdingsdag Westmaas

16-03 t/m

Reuma Nederland alle kernen van de

op 27 april van 10.00 tot 19.00 uur aan de

21-03-2020

Hoeksche Waard

Breestraat 7 in Westmaas.
05-03-2020

Vergunning voor het organiseren van
de Voorjaarsmarkt Strijen op 28 maart
van 9.00 tot 17.00 uur ter hoogte
van Boompjesstraat, Kerkstraat en
Molenstraat in Strijen.

06-03-2020

Vergunning voor het organiseren van de
Poldermarkt op 21 maart, 23 mei, 11 juli
en 14 november van 11.00 tot 16.00 uur
aan de Weelsedijk 61 in Strijen.

06-03-2020

Vergunning voor het organiseren van
Koningsdag Nieuw-Beijerland op 27 april
van 10.15 tot 16.30 uur aan de Kerkstraat
in Nieuw-Beijerland.

06-03-2020

Vergunning voor het organiseren van
Huttenbouw Numansdorp op 26 tot en
met 29 augustus op de parkeerplaats aan
de Buttervliet in Numansdorp.

06-03-2020

Vergunning voor het organiseren van
het Korenfestival op 20 juni van 12.00

Vastgesteld wijzigingsplan
voor locatie Reedijk 2A in
Heinenoord
Het college van B&W van de gemeente Hoeksche
Waard heeft op 25 februari het volgende
wijzigingsplan vastgesteld voor ‘Reedijk 2a in
Heinenoord’.

Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Het wijzigingsplan is opgesteld om de bestemming
van het perceel Reedijk 2a te wijzigen. De huidige
bestemming ‘Bedrijf’ met de functie-aanduiding
‘specifieke vorm van bedrijf- overige bedrijvigheid’
wordt gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijf’ met de
functie-aanduidingen ‘groothandel, opslag en horeca
uitgesloten’.
Het ontwerp-wijzigingsplan heeft vanaf 14 december
2019 voor een periode van 6 weken ter inzage
gelegen. Tijdens deze periode konden zienswijzen
worden ingediend. Wij ontvingen geen zienswijzen.

tot 18.00 uur aan de Oost-Voorstaat, het
Marktplein, de Bierkade, het Molenplein
en Beneden Molendijk in Oud-Beijerland.
10-03-2020

Vergunning voor het organiseren van een
wandel vierdaagse van 2 juni tot 5 juni
in Puttershoek en Maasdam startpunt
Sportlaan 6 Puttershoek.

Verleende DHW
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

03-03-2020

Ontheffing voor het schenken van
zwak-alcoholische dranken tijdens
Bevrijdingsdag en Koningsdag Westmaas
op 27 april van 10.00 tot 18.30 uur ter
hoogte van Breestraat 7 het plein voor de
kerk in Westmaas.

06-03-2020

Ontheffing voor het schenken van
zwak-alcholische dranken tijdens de
Poldermarkt op 21 maart, 23 mei, 11 juli
en 14 november van 11.00 tot 16.00 uur
aan de Weelsedijk 61 in Strijen.

Ter inzage
Het wijzigingsbesluit, het wijzigingsplan en alle
bijlagen kunt u vanaf 14 maart 2020 bekijken via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1963.WPReedijk2AHND19-VG01).
Wanneer u de stukken in het gemeentehuis of bij een
servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak maken met
het team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer
14 0186 | 088 – 647 36 47.

Beroep indienen
Tegen het besluit van het college om het
wijzigingsplan vast te stellen staat rechtstreeks beroep
open bij de Raad van State. De beroepstermijn loopt
vanaf 14 maart tot en met 24 april. Een beroepschrift
kan gedurende deze termijn van 6 weken worden
ingediend door een belanghebbende die aantoont
dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een
zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen.
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:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

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

Vragen?
Heeft u vragen over dit wijzigingsplan? Neem dan
contact op met Remko Advocaat via telefoonnummer
14 0186 | 088 – 647 36 47 of via e-mail
remko.advocaat@gemeentehw.nl.

Ontwerp wijzigingsplan
‘Schillemansstede OudBeijerland’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard maakt bekend dat het ontwerp wijzigingsplan
‘Schillemansstede Oud-Beijerland’ met bijbehorende
stukken ter inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het wijzigingsplan
Het ontwerp wijzigingsplan is opgesteld om de
bestemming van het perceel van de Schillemansstede
aan de Koninginneweg in Oud-Beijerland als onderdeel
van het bestemmingsplan Koningshof te wijzigen.
De huidige bestemming ‘Tuin’ wordt gewijzigd in de
bestemming ‘Wonen’. Hierdoor wordt het mogelijk om
op het perceel een burgerwoning te realiseren.

Ontwerp besluit hogere waarde (Wet
geluidhinder)
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de
geluidsbelasting op de achtergevel van de woning
niet voldoet aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet
geluidhinder. De overschrijding wordt veroorzaakt
door het verkeer op de Koninginneweg. Het college
heeft het voornemen om hiervoor een hogere waarde
van 57 dB vast te stellen.

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Schillemansstede OudBeijerland’ en het ontwerpbesluit hogere waarden
liggen met alle bijlagen met ingang van 14 maart tot
en met 24 april ter inzage. U kunt de stukken bekijken
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de
IMRO-code NL.IMRO.1963.wpSchillemansstede-ON01).
Wanneer u de stukken in het gemeentehuis of bij een
servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak maken met
het team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer
14 0186 | 088 – 647 36 47.

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 ontwerp wijzigingsplan en het
ontwerp besluit hogere waarden kunt u richten aan:
Het college van burgemeester en wethouder van de
gemeente Hoeksche Waard:
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp
wijzigingsplan Schillemansstede Oud-Beijerland’.
Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen?
Neemt u dan contact op met de hieronder vermelde
persoon.

Vragen?
Heeft u vragen over het ontwerp wijzigingsplan? Neem
dan contact op met Moniek Stapel of Sabine Voskamp
via telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47 of per
e-mail moniek.stapel@gemeentehw.nl of
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Vierwiekenplein,
Oud-Beijerland’ ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Vierwiekenplein Oud-Beijerland’ met bijbehorende
stukken ter inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de
voormalige Rabobank-locatie aan het Vierwiekenplein
in Oud-Beijerland. De bestaande bebouwing wordt
gesloopt en vervangen door minimaal 30 tot
maximaal 38 nieuwbouw appartementen voor de vrije
huursector.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen liggen
met ingang van 14 maart tot en met 24 april ter
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPVierwiekplnOB20-ON01).
Wanneer u de stukken in het gemeentehuis of een
servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak maken met
Marnix van ’t Hoog of een andere medewerker van
het Team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer
140186 | 088 – 647 36 47 of per e-mail,
marnix.vanthoog@gemeentehw.nl.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.
Schriftelijke zienswijzen tegen het
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:
Raad van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Vierwiekenplein, OudBeijerland’.

Anterieure overeenkomst
Voor dit plan is een anterieure overeenkomst
gesloten op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke
ordening. In de anterieure overeenkomst zijn onder
andere afspraken gemaakt over het gemeentelijk
kostenverhaal, planschade, de aanleg van
nutsvoorzieningen en bouw- en woonrijp maken.

Vragen?
Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan
kunt u terecht bij Marnix van ’t Hoog, of een van
onze medewerkers van het Team Omgeving via
telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47 of via
e-mail marnix.vanthoog@gemeentehw.nl

Ontwerpbestemmingsplan
‘Nieuwstraat 3, Westmaas’
ter inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Nieuwstraat 3, Westmaas’ met bijbehorende stukken
ter inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op
de locatie Nieuwstraat 3 in Westmaas. Deze locatie
is bekend als ‘Het Wapen van Westmaas-locatie’. De
bestaande bebouwing wordt gesloopt en vervangen
door 10 nieuwbouw appartementen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen liggen
met ingang van 14 maart tot en met 24 april ter
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPNieuwstr3WMS20-ON01).
Wanneer u de stukken in het gemeentehuis of een
servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak maken met
Marnix van ’t Hoog of een andere medewerker van
het Team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer
14 0186 of per e-mail,
marnix.vanthoog@gemeentehw.nl.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.
Schriftelijke zienswijzen tegen het
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:
Raad van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Nieuwstraat 3, Westmaas’.

Anterieure overeenkomst
Voor dit plan is een anterieure overeenkomst
gesloten op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke
ordening. In de anterieure overeenkomst zijn onder
andere afspraken gemaakt over het gemeentelijk
kostenverhaal, planschade, de aanleg van
nutsvoorzieningen en bouw- en woonrijp maken.

Vragen?
Heeft u een vraag over het ontwerpbestemmingsplan?
Neem dan contact op met Marnix van ’t Hoog, of één
van onze medewerkers van het Team Omgeving via
telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47 of via
e-mail, marnix.vanthoog@gemeentehw.nl

Ontwerpbestemmingsplan
‘Raadhuispark
Mijnsheerenland’ en
ontwerpbesluit hogere
waarde Wet geluidhinder ter
inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Raadhuispark Mijnsheerenland’ met bijbehorende
stukken en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet
geluidhinder ter inzage worden gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de
locatie tussen de Raadhuislaan en de Tiggelmanstraat,
ter hoogte van de Burgemeester Van Walsumstraat
in Mijnsheerenland. In het ontwerpbestemmingplan
is een verschuiving van een aantal woningen
binnen het plangebied opgenomen. Op deze
locatie is door de gemeente Binnenmaas eerder
een bestemmingsplanprocedure gevolgd voor het
realiseren van 79 woningen. Deze woningen zijn
grotendeel gerealiseerd. Omdat sprake is van het
anders realiseren van het toegestaan aantal woningen,
is een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Het aantal van 79 woningen blijft ongewijzigd. Aan de
Raadhuislaan worden 2 vrijstaande woningen voorzien.
Voor de hoeklocatie aan de Teun Trooststraat en de
Burgemeester van Walsumstraat worden maximaal 14
woningen voorzien.

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet
geluidhinder
De geluidsbelasting op de woningen aan de
Raadhuislaan in Mijnsheerenland voldoet niet aan
de waarden zoals die zijn voorgeschreven in de
Wet geluidhinder. Het gaat daarbij met name om
wegverkeerslawaai. Onder voorwaarden is een
hogere geluidsbelasting mogelijk. Hiervoor is het
ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden Wet
geluidhinder opgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen en
het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder
liggen met ingang van 14 maart tot en met 24 april
ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.BPMHLRaadhuispark-ON01).
Wilt u de stukken in een servicepunt wilt inzien? Maak
dan een afspraak met Annette van Bokkem of een
andere medewerker van het Team Omgeving via
telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47 of via
e-mail annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

Indienen zienswijzen
Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.
Schriftelijke zienswijzen tegen het
ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:
Raad van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Raadhuispark
Mijnsheerenland’.
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze (bij voorkeur
schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het
ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarde
Wet geluidhinder ter inzage ligt.
Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit
hogere waarde Wet geluidhinder kunt u indienen bij:
College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit
hogere waarde Raadhuispark Mijnsheerenland’.

Anterieure overeenkomst
Voor dit plan is een anterieure overeenkomst
gesloten op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke
ordening. In de anterieure overeenkomst zijn onder
andere afspraken gemaakt over het gemeentelijk
kostenverhaal, planschade, de aanleg van
nutsvoorzieningen en bouw- en woonrijp maken.

Vragen?
Heeft u een vraag over het ontwerpbestemmingsplan
en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet
geluidhinder? Neem dan contact op met Annette
van Bokkem, of één van onze medewerkers van
het Team Omgeving via telefoonnummer 14 0186 |
088 – 647 36 47 of via e-mail
annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

Vervolg

V E R V O L G

Bekendmaking
Wet milieubeheer
Op 17 mei 2019 is een melding ontvangen in het
kader van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Het gaat over het oprichten van een agrarisch

aanverwant bedrijf gericht op loonwerk,
cultuurtechnisch en grondwerken. Het bedrijf ligt aan
de Oud Piershilseweg 4a in Piershil. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-19-354005.
Voor vragen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst

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

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.

