I N F O R M AT I E
Gemeentenieuws
Bram van Hemmen
aanbevolen als
eerste kroonbenoemde
burgemeester van gemeente
Hoeksche Waard
Dinsdag 18 februari heeft
de gemeenteraad van
Hoeksche Waard de heer
drs. A.P.J. (Bram) van
Hemmen aanbevolen als
nieuwe burgemeester.
De voorzitter van de
vertrouwenscommissie,
Adriaan van der Wulp:
“De heer Van Hemmen is
een gedreven en energieke
burgemeester, die met
zijn inzicht, ervaring en daadkracht met ons de
schaalsprong kan maken. En die tegelijkertijd de
toegankelijke burgervader blijft voor de inwoners van
de Hoeksche Waard.”

De gemeenteraad rapporteert over
de aanbeveling aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De Commissaris van de Koning in de provincie
Zuid-Holland adviseert hierover de minister.
Vervolgens spreekt de minister met de kandidaat en
draagt deze voor benoeming voor aan de Koning.
De ministerraad bespreekt de voordracht in zijn
vergadering en benoemt de kandidaat bij Koninklijk
Besluit.

De heer Van Hemmen is 46 jaar oud,
woonachtig in Sliedrecht en lid van het
CDA

Voorjaarseditie Haringvliet
Ondernemerscafé op
maandag 2 maart
Het samenwerkingsverband natuurorganisaties
Haringvliet nodigt ondernemers in de omgeving van
het Haringvliet van harte uit op maandagmiddag
2 maart voor het Haringvliet Ondernemerscafé.
Tijdens het Haringvliet Ondernemerscafé worden
ondernemerskansen, ideeën en kennis met elkaar
gedeeld. We koppelen kansen aan natuur!

In het vernieuwde Haringvliet zijn er
veel nieuwe recreatieve mogelijkheden
bij gekomen en is er meer natuur om te
ontdekken en beleven
Daar kunnen ondernemers én burgers hun voordeel
mee doen. Deze voorjaarseditie van het Haringvliet
Ondernemerscafé is dé kans om inspiratie op te doen
en te netwerken voordat het seizoen van start gaat.
Het samenwerkingsverband natuurorganisaties
Haringvliet bestaat uit Wereld Natuur Fonds,
ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en
Sportvisserij Nederland.

Haringvliet Ondernemerscafé
Voor wie? Bedrijven, ondernemers, startups,
young professionals en actieve burgers in
de regio Haringvliet
Wanneer? Maandag 2 maart van 16.00 tot 18.00 uur
Waar?
Paviljoen Zoet of Zout, Haringvlietplein 3 in
Stellendam (gratis parkeren)

Neem dan contact op met Team Vergunningen via
telefoonnummer 14 0186 of 088 - 647 36 47. Zij zijn
elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur en
helpen u graag.

Meer informatie
Voor meer informatie kijkt u op
www.gemeentehw.nl / Actueel.

Activiteiten viering en
herdenking 75 jaar vrijheid
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
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 te bezoeken en
facebook.com/dehoekschewaard te volgen.

Deelname is gratis. Wilt u zich wel aanmelden via deze
link: https://bit.ly/3bVmfl5
Heeft u een goed idee? Zoekt u advies of partners
voor een initiatief? Dit kunt u delen in een pitch
met het publiek. Laat dit ons weten via hetzelfde
inschrijfformulier.

Win jij een prijs met jouw gedicht of
verhaal?
Vanuit de werkgroep 75 jaar Vrijheid in de Hoeksche
Waard is het initiatief ontstaan een gedichten- en
verhalenwedstrijd te organiseren. Een mooie manier
om te beseffen dat we samen verantwoordelijk zijn
om vrijheid door te geven.

Herdenking:
vergunning of melding?

Heeft u nog vragen?

gegevens. Mochten er toch
nog vragen zijn over de WOZwaarde, neem dan contact op
met SVHW. Van 24 februari tot
en met 3 april is het mogelijk
om een belafspraak te maken
om de WOZ-waarde te
bespreken. Wanneer de WOZwaarde onjuist is vastgesteld,
dan past SVHW deze aan. Het
is uiteraard ook mogelijk bezwaar te maken. Dit kan
makkelijk, snel én gratis bij SVHW. Het belang van een
juiste WOZ-waarde staat immers voorop.

Aanmelden

Hij is gehuwd en heeft 5 kinderen. Momenteel is hij
burgemeester van Sliedrecht. Eerder was hij lid van
het dagelijks bestuur, plaatsvervangend voorzitter
van de voormalige deelgemeente IJsselmonde van
Rotterdam. De installatie van de nieuwe burgemeester
vindt plaats op 31 maart.

Als u een herdenking organiseert, heeft u vaak een
vergunning van de gemeente nodig. In sommige
gevallen is het doen van een melding ook voldoende.
In het verleden is dit misschien niet altijd gevraagd,
maar gemeente Hoeksche Waard is verantwoordelijk
voor de veiligheid in de openbare ruimte, de
verkeersregulatie en het voorkomen van overlast. Op
deze manier kan een herdenkingsbijeenkomst goed en
veilig plaatsvinden.

21 februari
2020

Voor de mooiste verhalen en gedichten is
er een prijs

Lokale belastingen
binnenkort in uw (digitale)
brievenbus
In februari verstuurt SVHW namens deelnemende
gemeenten en waterschap Hollandse Delta de
jaarlijkse lokale belastingaanslagen digitaal via
MijnOverheid en per post.

Juiste WOZ-waarde belangrijk
SVHW stelt de WOZ-waarde zo zorgvuldig mogelijk
vast op basis van de beschikbare en verzamelde

Ook komen de winnende verhalen en gedichten
in de Vrijheidskrant Hoeksche Waard. Er is een
prijs voor de leeftijdsgroep tot 21 jaar en vanaf 21
jaar. Het beoordelen van verhalen en gedichten is
eerlijk en onbevooroordeeld. Ze worden anoniem
beoordeeld. Daarnaast bieden de Oranjeverenigingen
ruimte om de verhalen en gedichten voor te lezen op
4 mei en 5 mei.

Schrijf je mee?
Schrijf een gedicht of verhaal in het Nederlands van
maximaal 300 woorden met als thema ‘Vrijheid’.
Stuur je gedicht of verhaal vóór zaterdag 1 maart naar
5mei@dok-c.net. Vermeld daarbij je:
• naam en woonplaats
• e-mailadres

• telefoonnummer
• leeftijd
De prijsuitreiking vindt plaats in het gemeentehuis in
Maasdam.

28 of e-mail magdaleen.rietveld@gemeentehw.nl.
Zij is bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en
op vrijdagochtend.
Om vrijwilliger te worden in Nieuw-Beijerland,
Zuid-Beijerland, Piershil en Goudswaard:
Neem dan contact op met Apolonia Verschoor
(sociaal makelaar) via telefoonnummer 088 – 730 89
98 of e-mail apolonia.verschoor@welzijnhw.nl. Zij is
bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag.

Cursus De Zorg de Baas

Na aanmelding ontvangt u binnen 2 weken een
uitnodiging van ons voor een kennismakingsgesprek.

Ondersteuningscursus voor mantelzorgers
Een cursus speciaal voor mantelzorgers in de Hoeksche Waard om
te leren het evenwicht te bewaren tussen zorgen voor een ander en
tijd en ruimte voor uzelf. U krijgt handvatten aangereikt om anders
om te gaan met de moeilijkheden die het zorgen voor een ander met
zich mee kunnen brengen.
Data:

Op 9 april, 16 april, 23 april, 14 mei, 28 mei, 4 juni
en een terugkombijeenkomst op 2 juli.

Tijdstip:

10.30 tot 12.30 uur

Kosten:

€ 15,- (eenmalig voor cursus materiaal)

Locatie:

Rembrandtstraat 1,

Informatie:

Bij Karin Loendersloot van MEE via

3297 EP te Puttershoek
karin.loendersloot@meeplus.nl of bij Lilian Reuter
van Kwadraad via l.reuter@kwadraad.nl.
Voor aanmelden:
MEE Plus ZuidHollandseEilanden
T 0181 33 35 07
servicebureau@meeplus.nl
www.meemantelzorg.nl

Vrijwilligers gezocht voor
signalerende huisbezoeken
in Oud-Beijerland, NieuwBeijerland, Zuid-Beijerland,
Piershil en Goudswaard
In de Hoeksche Waard is een grote groep inwoners
75 jaar of ouder. Wij willen graag weten wat zij nodig
hebben om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen
en sociaal actief te zijn. Daarover gaan, namens de
gemeente, vrijwilligers met hen in gesprek tijdens de
signalerende huisbezoeken. Voor de huisbezoeken
in Oud-Beijerland, Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland,
Piershil en Goudswaard zijn wij op zoek naar vrijwilligers.

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.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

04-02-2020

Het bouwen van een woning, Wintertaling
3 in Numansdorp.

Vingerling 56 in Mijnsheerenland.
18-02-2020

Het plaatsen van een dam en een duiker,
Schuringsedijk 146 in Numansdorp.

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.

Verleende
omgevingsvergunningen
Besluit d.d.

Zakelijke inhoud

11-02-2020

Het gedeeltelijk afsluiten van de garage,

13-02-2020

Het gedeeltelijk potdekselen van
de gevels, toevoegen van kozijnen

12-02-2020

12-02-2020

Grondonderzoek, Mijlweg 1a in

en dakopbouw, Torenstraat 7a in

’s-Gravendeel.

Numansdorp.

Het kappen van 3 bomen (populieren),

13-02-2020

Westdijk 35 in Mijnsheerenland.
12-02-2020

Het kappen van 45 bomen,

12-02-2020

Het uitbreiden van de woning en plaatsen

Het bouwen van een woning, Sproeipad 4
in Nieuw-Beijerland.

13-02-2020

Torensteepoldersekade 5 in Numansdorp.

Het verbouwen van de woning, Gerrit de
Voslaan 26 in Puttershoek.

14-02-2020

Het plaatsen van 2 dakkapellen op het
zijdakvlak, Orkest 15 in Klaaswaal.

dakkapel aan de zijgevel, Julianastraat 41
in Oud-Beijerland.
17-02-2020
12-02-2020

Het opnieuw bouwen van de woning,
Westhavenzijde 11 in Puttershoek.

Het vervangen van de luifel, Molendijk 12b
in Numansdorp.
17-02-2020

13-02-2020

De uitkomsten van die gesprekken koppelen zij terug
aan de ouderenadviseur/sociaal makelaar. Die pakt,
indien nodig, eventuele signalen op in overleg met de
oudere.

Het plaatsen van een dakopbouw,

Muzieklaan 2-32 in Oud-Beijerland.

Onderwerpen huisbezoek
Tijdens die huisbezoeken gaan vrijwilligers met
ouderen in gesprek over onderwerpen die ouderen
zelf aangeven. Daarnaast vraagt de vrijwilliger ook naar
onderwerpen die gaan over wonen, zorg en welzijn.

18-02-2020

13-02-2020

Het plaatsen van een dakopbouw

Het kappen van een boom, Nassaulaan 50

met dakkapel, Bernhardstraat 89 in

in Puttershoek.

Numansdorp.

Het kappen van 2 bomen, Abraham

17-02-2020

Kuyperhof 1 in Heinenoord.

Werkzaamheden verrichten aan de
gasleidingen, Maasweg 5a (sectie E nr 277)
in Mijnsheerenland.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

goed kunnen luisteren
sociaal voelend zijn
geduldig zijn
kunnen signaleren
deze signalen kunnen omzetten in hulpvragen
leergierig zijn en openstaan voor scholing
privacy respecteren
zich aan afspraken houden
in een team kunnen werken
5 bezoeken per maand kunnen doen (tijd en dag
zelf te bepalen)

Naast 5 bezoeken per maand, komen de vrijwilligers
1 keer per maand samen om kennis en ervaring uit te
wisselen.

Bent u de vrijwilliger die we zoeken? Neem
dan vóór 4 maart contact met ons op
Om vrijwilliger te worden in Oud-Beijerland:
Neem dan contact op met Magdaleen Rietveld
(ouderenadviseur) via telefoonnummer 088 – 647 16

13-02-2020

Het plaatsen van een nieuwe brug, nabij
het Bovenwegse bos in Strijen.

17-02-2020

Het bouwen van een landgoed,
Ambachtsheerenlaan 8 (kavel 09) in

13-02-2020

Het realiseren van een dakopbouw, Kievit

Numansdorp.

35 in Oud-Beijerland.
18-02-2020
13-02-2020

Het realiseren van een uitbouw,

Het realiseren van een schuur,
Noord Kavelsedijk 12 in Strijen.

Kooilandsedijk 14 in Strijen.
18-02-2020
14-02-2020

Het realiseren van een tweede uitweg

Het gewijzigd bouwen van een

naast de bestaande garage, Spuivelden 2

appartementengebouw, Nieuweweg 12a

in Heinenoord.

in ’s-Gravendeel.
18-02-2020
17-02-2020

Het plaatsen van een veranda aan de

Het bouwen van een woning, Wintersweg
1 in Mijnsheerenland.

achterzijde van de woning, Pauwstraat 24
in Numansdorp.
18-02-2020

Het bouwen van een loods, Thomas
Edisonstraat naast nummer 20 in
Zuid-Beijerland.

Vervolg

V E R V O L G
Beslistermijn verlengen
Datum

Zakelijke inhoud

verlenging
17-02-2020

Overzicht collecte(s)
komende periode(s)

Het wijzigen van de bestemming, Westdijk
2 in Goudswaard. De beslistermijn wordt
met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid

Datum collecte

Naam organisatie

24-02 t/m

Het wervingsrooster voor goede doelen

29-02-2020

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

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum

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.

wordt daardoor 30-03-2020.

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

13-02-2020

Het slopen van de bestaande brug, nabij
het Bovenwegse bos in Strijen.

13-02-2020

Het slopen van een stal, Boezemsingel 5 in
Oud-Beijerland.

13-02-2020

Het slopen van een tuinbouwbedrijf,
Westdijk 51 in Mijnsheerenland.

16-02-2020

Het verwijderen en afvoeren van asbest-

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

S. Nagendran, Uitgeschreven conform
art. 2.22 en 2.60 Wet BRP

houdende materialen, Doelenstraat 54 in
Mijnsheerenland.
17-02-2020

’s-Gravendeel.

28-01-2020

Het verwijderen en afvoeren van asbest

28-01-2020

28-01-2020

Verleende APV
vergunningen/ontheffingen
Verzonden d.d.

Zakelijke inhoud

14-02-2020

Vergunning voor het organiseren van de
29e Truckersrit op 27 april van 08.00 tot
21.00 uur, waarbij het feest plaatsvindt
aan de James Wattstraat 1 in
Oud-Beijerland.
Vergunning voor het organiseren van de
start van de 11 Dorpen Rally op z aterdag
16 mei van 9.00 tot 11.00 uur in de
Oost-Voorstraat in Oud-Beijerland ter
hoogte van huisnummer 4-6.

14-02-2020

Exploitatievergunning voor horeca-
inrichting Max aan de Oostdijk 42 in
Oud-Beijerland.

T. Nagendran, Uitgeschreven conform
art. 2.22 en 2.60 Wet BRP

straat 168 in Numansdorp.

A. Stout, Uitgeschreven conform
art. 2.22 en 2.60 Wet BRP

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.

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.

Bekendmaking tarieventabel
legesverordening 2020
Het college van B&W heeft op 18 februari het besluit
tot wijziging van de tarieventabel legesverordening
2020 vastgesteld.
Bovengenoemd besluit kunt u raadplegen via de
website www.gemeentehw.nl. Op
www.officielebekendmakingen.nl vindt u de
rechtsgeldige publicatie.

N.R. Stout, Uitgeschreven conform
art. 2.22 en 2.60 Wet BRP

houdende materialen, Van Beethoven

11-02-2020

S. Nagendran, Uitgeschreven conform
art. 2.22 en 2.60 Wet BRP

Het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen, Roterijstraat 24 in

17-02-2020

28-01-2020

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.

Gemeentezaken?
Maak een afspraak
op www.gemeentehw.nl
Volg ons ook op
 gemeenteHW
 @gemeenteHW
@gemeenteHW

Bekendmaking
Wet milieubeheer
• Op 31 januari is een melding ontvangen in het kader
van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. Het gaat
over het uitbreiden van de inrichting aan de Albert
Einsteinstraat 2 in Oud-Beijerland. Het betreft de
aanbouw van een nieuwe werkplaats. Deze melding
is afgehandeld onder zaaknummer Z-20-367201.
• Op 5 februari is een melding ontvangen in het kader
van het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’. Het gaat
over het veranderen van het akkerbouwbedrijf
aan de Westdijk 50 in Heinenoord. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-20-367418.
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.

