
Gemeentenieuws

Meer gemak met nieuw 
digitaal loket voor inwoners 
met een uitkering
Inwoners met een uitkering bij Gemeente Hoeksche 
Waard kunnen vanaf 1 maart gebruik maken van 
het nieuwe digitale portaal ‘Mijn Inkomen’. Het 
digitale portaal biedt veel extra gemak. Gebruikers 
kunnen op hun persoonlijke pagina 24 uur per dag 
en 7 dagen per week, de eigen gegevens bekijken, 
uitkeringsspecificaties of jaaropgaven downloaden, 
het vakantiesaldo bekijken en wijzigingen in hun 
situatie doorgeven. Ook mensen met een openstaande 
vordering met betrekking tot een uitkering, kunnen 
gebruik maken van dit portaal. Zij kunnen hier 
bijvoorbeeld hun saldo bekijken. 

Gebruik maken van het beveiligde portaal 
‘Mijn Inkomen’
Om gebruik te maken van het beveiligde portaal ‘Mijn 
Inkomen’ heeft u een DigiD nodig. Het digitaal portaal 
komt niet in plaats van persoonlijk contact met de 
klantmanager, dit blijft gewoon mogelijk. U vindt het 
digitaal portaal via onze website www.gemeentehw.nl 
onder de button Werk, Inkomen & Schulden.

Ondernemer of agrariër? 
Heeft u de vragenlijst 
al ingevuld?
Wij zijn benieuwd naar uw wensen voor het 
ondernemersloket en agrarisch loket. Met uw 
input kunnen wij inspelen op wat nodig is voor 
ondernemend Hoeksche Waard.

Wethouder Paul Boogaard wil dat ondernemers 
zich thuis voelen in de Hoeksche Waard: “Het moet 
een omgeving zijn waar men graag wil ondernemen 
en daarbij is het contact tussen ondernemers en 
gemeente erg bepalend. Één van onze wensen is dan 
ook de optimalisatie van ons ondernemersloket en 
agrarisch loket. Dat kunnen wij alleen doen door in 
kaart te brengen wat zij van ons vinden. Wij waarderen 
hun mening en hopen dan ook dat zoveel mogelijk 
ondernemers en agrariërs deelnemen aan de peiling.” 

U kunt de vragenlijst nog invullen tot 
zaterdag 21 maart
Het invullen duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. De 
vragenlijst vult u online in via  
www.hetpon.nl/ ondernemer-hoekschewaard.

Spreekuur Piet van Leenen 
voor ‘s-Gravendeel

Op woensdag 
4 maart houdt 
dorpswethouder 
Piet van Leenen 
spreekuur van 
17.00 tot 19.00 uur 
in het servicepunt ’t Weegje in 
’s-Gravendeel (Weegje 1).

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

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

Uitnodiging  
workshop ‘Overvallen’
Op maandag 16 maart organiseert gemeente 
Hoeksche Waard in samenwerking met het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het 
Platform Veilig Ondernemen Rotterdam de workshop 
‘Overvallen’. 

Wat houdt de workshop in? 
Tijdens deze workshop leert u wat u zelf kunt doen 
om de kans op een overval te verkleinen en hoe 
u het beste kunt handelen als het toch gebeurt. 
Daarnaast leert u hoe u kunt omgaan met potentiële 
(agressieve) winkeldieven. Aan het einde van de 
workshop ontvangt u een certificaat. De workshop 
wordt georganiseerd voor iedereen die het risico loopt 
om geconfronteerd te worden met criminaliteit op de 
werkvloer. 

Waar is de workshop?
Wij geven de workshop in de burgerzaal van het 
gemeentehuis in Oud-Beijerland. De inloop is vanaf 
18.30 uur. Wethouder Paul Boogaard opent de avond 
om 19.00 uur. De workshop duurt tot 20.30 uur. 
Daarna is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Wilt u deelnemen aan de workshop? 
Stuur dan voor maandag 9 maart een e-mail aan 
danique.wolffenbuttel@gemeentehw.nl. Vermeld 

namens welk bedrijf u aanwezig bent en met hoeveel 
personen u komt. Maximaal 3 personen per bedrijf 
kunnen deelnemen aan de workshop. Als meer dan 
3 personen van uw bedrijf de training willen volgen, 
dan kunt u dit aangeven in de e-mail. Als er plekken 
over zijn nemen wij contact met u op. 

Informatieavond over 
het nieuwe cultuurbeleid
Op donderdag 13 februari ging de gemeenteraad aan 
de hand van een discussienota met elkaar in gesprek 
over het nieuwe cultuurbeleid. Uit dit debat werden 
de kaders van de gemeenteraad duidelijk. Op dinsdag 
3 maart neemt de gemeenteraad een besluit over 
de kaders tijdens de besluitvormende vergadering. 
Bij deze vergaderingen bent u van harte welkom als 
toehoorder. 

Na de behandeling van de discussienota door de 
gemeenteraad organiseren we op donderdag 
5 maart om 19.30 uur een bijeenkomst waarin we de 
uitkomsten met u delen. De bijeenkomst vindt plaats 
in het Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6 in Strijen. 
U bent van harte welkom!

Pleegouders gezocht!  
Word pleegouder! 
22.000 kinderen kunnen niet thuis wonen. 
Overweegt u om pleegouder te worden? Benieuwd 
wat u kunt doen? Er zijn verschillende vormen van 
pleegzorg, zoals crisispleegzorg, deeltijdpleegzorg, 
weekendpleegzorg en voltijd pleegzorg voor 
onbepaalde tijd. Dus altijd een vorm die bij uw 
gezinssituatie past. 

Kom op dinsdagavond 10 maart naar de 
voorlichting in Oud-Beijerland
Tijdens onze voorlichting krijgt u alle informatie 
om een goede keuze te maken of pleegouderschap 
bij u past en kunt vragen stellen aan 2 
ervaringsdeskundigen uit de omgeving. Help een kind 
zo thuis mogelijk op te groeien. U bent welkom op 
dinsdag 10 maart van 19.30 tot 21.15 uur in Sporthal 
’t Paradijs, Wiardi Beckmanstraat 32 in Oud-Beijerland. 
U kunt zich aanmelden via www.horizon.eu/pleegzorg.

Parkeeroplossingen  
zoeken we samen
U kent het misschien wel. U bent bijna thuis maar er 
is weer geen parkeerplek in de straat. Helaas bent u 
niet de enige die dit ervaart. In een groot deel van 
de bestaande woonstraten ervaren inwoners een 
steeds groter wordende parkeerdruk. De hoeveelheid 
vragen en klachten die de gemeente ontvangt over 
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Wethouder Paul Boogaard overhandigt de flyer over de 
ondernemerspeiling aan Edward Koornneef, eigenaar van 
Jumbo in Oud-Beijerland

Er staat weer een 
nieuwe vacature op 
werkenbijdehw.nl!

•  Vergunningverlener  
APV/Bijzondere wetten  
(32-36 uur)



het parkeren in bijvoorbeeld woonwijken en op 
bedrijventerreinen bevestigen dit. Graag gaan wij met 
u en buurtbewoners in gesprek om te kijken of we 
samen tot een oplossing kunnen komen.

Meerdere auto’s per huishouden is geen 
uitzondering meer
De openbare ruimte voor aanleg van extra 
parkeergelegenheid binnen de dorpen wordt steeds 
schaarser. Optimaal gebruik van deze ruimte is 
erg belangrijk. Want onder andere speelplekken, 
wandelpaden en de aanwezigheid van groen dragen 
bij aan een fijne woonomgeving. Als gemeente staan 
we dan ook altijd voor een mooie uitdaging om een 
goede balans te vinden. 

Wat doet de gemeente?
Het hele jaar door lopen verschillende projecten in de 
openbare ruimte. Denk hierbij aan het inrichten van 
straten en pleinen, maar ook aan het ontwikkelen van 
nieuwe woonwijken. Bij deze projecten kijken we altijd 
wat de mogelijkheden zijn om extra parkeerplekken te 
creëren. 

Wat kunnen we samen doen?
Ervaart u in uw buurt ook parkeerhinder en ziet u 
mogelijkheden die niet gelijk het laatste stukje groen 
in de wijk opslokken? Laat ons dit weten. De gemeente 
heeft jaarlijks budget om parkeerproblemen in 
woonwijken te onderzoeken en eventueel op te 
lossen. Dit doen we samen met u en uw buurt, want 
draagvlak vinden wij belangrijk. 

Deze inwoners gingen u voor
In 2019 zorgden wij bij 40 projecten voor in 
totaal 75 extra parkeerplaatsen. Dit was bijna 
allemaal maatwerk. Zo realiseerden we samen 
met de bewoners op de Albert Verweijstraat en de 
Dwarsfluit in Klaaswaal extra parkeervakken. Op 
de Roerdompsingel in Numansdorp verbeterden 
we de maatvoering van de parkeervakken. In het 
winkelgebied van Oud-Beijerland breidden we de 
blauwe zone uit en in Goudswaard werkten we 
samen met de bewoners aan het maken van een 
parkeervakindeling op de rijbaan van de Beatrixstraat. 

Wij gaan graag met uw voorstel aan de 
slag
Het jaar is net gestart en wij zijn al druk bezig met het 
uitvoeren van een aantal projecten in de verschillende 
dorpen. Ook staan er nog diverse andere projecten 
op de planning om uit te voeren. We kunnen dan ook 
niet toezeggen dat we nieuwe projecten nog in 2020 
kunnen uitvoeren. Maar we gaan graag alvast met u in 
gesprek over hoe en wanneer we wel met uw straat 
aan de gang kunnen. 

U kunt een e-mail sturen naar info@gemeentehw.nl  
met als onderwerp: team Verkeer. Geef in de mail 
aan waar u woont, om welke straat/wijk het gaat en 
wat uw mogelijke oplossing is. Vervolgens nemen 
wij contact met u op om een afspraak te maken 
om samen met u de situatie te onderzoeken. Extra 
parkeerplekken creëren hangt af van verschillende 
factoren. Wij gaan dan ons best doen om u en uw 
buren te helpen, maar wij kunnen niets beloven. 

Hoe gaan wij als 
gemeente om met 
uw persoonsgegevens? 
In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn 
persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in 
Nederland woont. Gemeente Hoeksche Waard beheert 
deze gegevens voor de inwoners van onze gemeente. 
Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar 
bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel 
huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, 
ouders en kinderen. Deze gegevens worden 
automatisch verstrekt aan veel overheidsinstanties en 
geautoriseerde instellingen, zoals pensioenfondsen. 
Dit is nodig voor de uitvoering van hun wettelijke 
taken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie gedeeld 
wordt.

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de 
Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. 
Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde 
organisaties. Dit is bijvoorbeeld nodig als u in een blijf-
van-mijn-lijfhuis verblijft.

Geheimhouding persoonsgegevens door 
gemeente
Heeft u uw gemeente gevraagd om geen 
persoonsgegevens te verstrekken? Dan mag zij uw 
persoonsgegevens niet doorgeven aan:
• de stichting Interkerkelijke Ledenadministratie 

(SILA);
• organisaties die gezondheidszorg verlenen aan 

patiënten in een instelling;
• organisaties die gerechtelijke werkzaamheden 

uitvoeren;
• organisaties waaraan een gemeente 

persoonsgegevens zou willen geven op basis van 
een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een 
sportvereniging of een goed doel, zoals het Rode 
Kruis.

Geheimhouding persoonsgegevens 
aanvragen
U vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens 
aan bij de gemeente waar u woont. De geheimhouding 
geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen 
voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen 
geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig 
is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U 
hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u 
geheimhouding aanvraagt.

Niet verstrekken persoonsgegevens niet 
altijd mogelijk
Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het 
uitvoeren van een taak? Bijvoorbeeld voor de inning 
van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan 
moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw 
gegevens blijven dan niet geheim, ook al heeft u 
hiervoor een verzoek ingediend.

Verstrekking gegevens bij rechtszaak
Start er een rechtszaak waarin u bent betrokken? Dan 
kan de advocaat bij de gemeente om uw gegevens 
vragen. U mag wel uw mening geven, voordat de 
gemeente uw gegevens geeft.

Verzoek tot niet verstrekken 
persoonsgegevens bij verhuizing
Verhuist u binnen de gemeente of naar een andere 
gemeente? Dan blijft de geheimhouding van de 
gegevens bestaan. Het verzoek heeft geen einddatum.

Wilt u weten welke instanties of personen 
uw persoonsgegevens krijgen en waarom?
Dit kunt u opzoeken in de BRP-scan van de 
Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wie-
krijgen-mijn-persoonsgegevens-uit-brp 

Wilt u weten wie in het afgelopen jaar 
gegevens over u heeft gekregen? 
U kunt hiervoor een overzicht opvragen bij de 
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht 
gratis per post toegestuurd. Het is belangrijk dat uw 
gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. U 
kunt uw BRP-gegevens opzoeken via  
http://mijn.overheid.nl (inloggen met uw DigiD-
code) of u kunt contact opnemen met het team 
Publiekszaken via telefoonnummer 14 0186 
of 088 - 647 36 47. Op www.gemeentehw.nl 
vindt u meer informatie over de beperking van 
gegevensverstrekking. 

Informatiebijeenkomst 
Samen Bewegen en 
Lang Leve Thuis  
woensdag 11 maart

GGD Zuid- Holland Zuid organiseert woensdag 
11 maart een vrijblijvende informatiebijeenkomst voor 
65-plussers over de gratis training ‘Samen Bewegen’ 
in Woonzorgcentrum Heemzicht in Piershil. Ook krijgt 
u tijdens deze bijeenkomst informatie over ‘Lang Leve 
Thuis’. 

De training ‘Samen Bewegen’ wordt 10 weken 
lang (van 25 maart tot en met 27 mei) gegeven 
op woensdagmorgen van 10.15 tot 11.15 uur in 
Heemzicht. In kleine groepen van maximaal 12 
personen gaat men op ontspannen wijze aan de slag 
met oefeningen voor balans, coördinatie, spierkracht 
en beweeglijkheid van de gewrichten. Maar er is ook 
aandacht voor de dagelijkse bewegingen zoals opstaan 
uit een stoel of uit bed, bukken, opstaan na een val en 
lopen met of zonder hulpmiddelen. Dit gebeurt onder 
leiding van een oefentherapeute van Oefentherapie 
Cesar. 

‘Lang Leve Thuis’ is een project van gemeente 
Hoeksche Waard. Het is gericht op het zo lang, prettig 
en veilig mogelijk in een eigen huis te kunnen blijven 
wonen. Onderdeel van dit project is onder andere 
de aanvraag van een gratis woonscan. Kijk voor meer 
informatie op www.langlevethuis.info.

Komt u naar de bijeenkomst? 
Meld u dan vóór woensdag 4 maart aan via e-mail 
praktijk@cesarhoeksewaard.nl of via telefoonnummer 
0186 – 62 02 04.

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

13-02-2020 * Rectificatie * Het kappen van 2 bomen, 

Abraham Kuyperhof nr. 1 in Heinenoord. 

Moet zijn: Het kappen van 2 bomen, 

Abraham Kuyperhof naast nr. 1 in 

Heinenoord.

19-02-2020 Het realiseren van een in-/uitrit, Koningin 

Julianastraat 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 

43 in Piershil, Molendijk 82 en 82A, van 

Gaesbeekstraat 2, 2A, 4, 4A, 6, 6A in 

Goudswaard.

19-02-2020 Het realiseren van een inrit en het 

aanpassen van het trottoir, Nassaustraat 

12a in Klaaswaal.

Vervolg



20-02-2020 Het bouwen van een timmerwerkplaats, 

Reedijk 9a in Heinenoord.

20-02-2020 Het plaatsen van een schutting, Kalesland 

78 in Heinenoord.

20-02-2020 Het vergroten van 2 raamkozijnen, 

Scheepswerf 512 in Nieuw-Beijerland.

21-02-2020 Het plaatsen van beschoeiing, Fortlaan 35 

in Numansdorp.

21-02-2020 Het vergroten van een garage/berging, 

Molendijk 43 in Zuid-Beijerland.

23-02-2020 Het realiseren van een beschoeiing, 

Torensteelaan 88 in Numansdorp.

24-02-2020 Het plaatsen van beschoeiing, Wintertaling 

26 in Numansdorp.

24-02-2020 Het realiseren van een muurdoorbraak, 

Ooievaar 14 in Oud-Beijerland.

24-02-2020 Het realiseren van een opbouw, 

Zuidzijdsedijk 39 in Nieuw-Beijerland.

24-02-2020 Het vervangen van het voegwerk aan de 

voorgevel, Boompjesstraat 4 in Strijen.

25-02-2020 Het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning, Kalesland 46 in 

Heinenoord.

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

19-02-2020 Het aanleggen van een tweede uitrit, 

Spuihof 23 in ’s-Gravendeel.

19-02-2020 Het tijdelijk plaatsen van 2 containers, 

Groeneweg 3 in Westmaas.

19-02-2020 Het kappen van een boom, tegenover 

Nassaulaan 50, Sectie C nr. 2959 in 

Puttershoek.

19-02-2020 Het bouwen van een landgoed, 

Ambachtsheerenlaan 8 (kavel 09) in

Numansdorp.

19-02-2020 het bouwen van een woonhuis, Sproeipad 

5 (Kavel 25 Nieuw- Beijerland Zuid II) in 

Nieuw-Beijerland.

20-02-2020 Het wijzigen van de voorgevel, 

Pieter Repelaerstraat 59 in Puttershoek.

21-02-2020 Het plaatsen van een blokhut op 

het achtererf, Rijksstraatweg 30b in 

Klaaswaal.

21-02-2020 Het bouwen van een bedrijfspand, 

Simon Stevinstraat 23 in Strijen.

24-02-2020 Het aanleggen van een paardenrijbak 

en paddock, Buijensweg 1c in 

Mijnsheerenland.

24-02-2020 Het uitbreiden van de woning aan 

de achterzijde, Schouteneinde 49 in 

Puttershoek.

24-02-2020 Het realiseren van een tweede uitweg 

naast de bestaande garage, Spuivelden 2 

in Heinenoord.

25-02-2020 Het uitbreiden van de woning, van 

Egmondstraat 47 in Nieuw-Beijerland.

25-02-2020 Het plaatsen van een hekwerk, Blaaksedijk 

West 23 in Heinenoord.

Beslistermijn verlengen

Datum 

 verlenging

Zakelijke inhoud

19-02-2020 Het slopen van bedrijfspanden, 

Weverseinde 343 in Puttershoek. De 

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd 

volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De 

nieuwe beslisdatum wordt daardoor  

16-03-2020.

24-02-2020 Het verbouwen en uitbreiden van het 

bestaande pand, Albert Einsteinstraat 2 in 

Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum 

wordt daardoor 10-04-2020.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

20-02-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Smidsweg 

10a in Westmaas.

24-02-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Molendijk 14 

in Zuid-Beijerland.

24-02-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Wiekenkruis 

25a in Puttershoek.

25-02-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Molendijk 

81b in Zuid-Beijerland.

Verleende APV 
vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

21-02-2020 Vergunning voor het organiseren van 

de Lente- en Herfstmarkt op 18 april en 

14 november van 11.00 tot 16.00 uur, 

‘t Weegje 1 in ’s-Gravendeel.

21-02-2020 Exploitatievergunning voor Cafetaria 

‘t Centrum/Café De Pitbox aan de 

Voorstraat 18 in Piershil.

21-02-2020 Ontheffing sluitingstijd voor Cafetaria 

‘t Centrum/Café De Pitbox aan de 

Voorstraat 18 in Piershil.

21-02-2020 Vergunning voor het organiseren van een 

modeshow op 23 maart en 21 september 

van 14.00 tot 16.00 uur, ‘t Weegje 1 in 

’s-Gravendeel.

25-02-2020 Standplaatsvergunning voor de verkoop 

van snacks en andere etenswaren tijdens 

de Koningsdagactiviteiten vanaf 24 april 

tot en met 2 mei ter hoogte van de Ridder 

van Dorplaan in Zuid-Beijerland.

25-02-2020 Vergunning voor het organiseren van 

een rommelmarkt op 20 juni van 08.30 

tot 14.00 uur aan de Hofweg en op het 

Hofplein in Heinenoord. 

Wet op de Kansspelen 

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

21-02-2020 Loterijvergunning t.b.v. Oranjevereniging 

Nederland en Oranje Heinenoord waarvan 

de trekking plaatsvindt op 27 april in de 

tent aan de Tienvoet 1 in Heinenoord.

21-02-2020 Loterijvergunning t.b.v. Oranjevereniging 

Nederland en Oranje Heinenoord waarvan 

de trekking plaatsvindt op 30 april in de 

tent aan de Tienvoet 1 in Heinenoord.

21-02-2020 Aanwezigheidsvergunning voor 2 

speelautomaten bij café De Pitbox aan de 

Voorstraat 18 te Piershil.

Verleende DHW 
vergunningen/ontheffingen 

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

21-02-2020 Drank- en Horecawetvergunning voor 

Cafetaria ‘t Centrum/Café De Pitbox, 

Voorstraat 18 in Piershil.

25-02-2020 Ontheffing artikel 35 van de Drank- en 

Horecawet tijdens Koningsdag op 27 april, 

Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

25-02-2020 Ontheffing artikel 35 van de Drank- en 

Horecawet tijdens de Polderloop op 

15 mei, Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

25-02-2020 Ontheffing artikel 35 van de Drank- en 

Horecawet tijdens de doorkomst Roparun 

op 1 juni, Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

V E R V O L G



25-02-2020 Ontheffing artikel 35 van de Drank- en 

Horecawet tijdens de Oester party op 

6 juni, Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

25-02-2020 Ontheffing artikel 35 van de Drank- en 

Horecawet tijdens de Gamba party op 

4 juli, Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

25-02-2020 Ontheffing artikel 35 van de Drank- en 

Horecawet tijdens een Zomerfeest op 

1 augustus, Botjesstraat 4 in Klaaswaal.

Overzicht collecte(s) 
komende periode(s)

Datum collecte Naam organisatie

02-03 t/m

07-03-2020

Het wervingsrooster voor goede doelen 

kunt u vinden op de website van het CBF 

www.wervingsrooster.cbf.nl

02-03 t/m 

07-03-2020

Jantje Beton in de gehele Hoeksche 

Waard

Aangewezen parkeer-
plaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen
Het college van B&W maakt bekend dat zij op de 
volgende locaties 2 parkeerplaatsen aanwijzen voor 
het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen, 
waarbij aanvankelijk slechts 1 parkeerplaats wordt 
verwezenlijkt:

• de 2 meest noordelijk gelegen parkeervakken 
tegenover Roerdompweg 87 in Oud Beijerland;

• de 2 meest noordelijk gelegen parkeervakken aan 
de oostzijde van Biezenweide 1 in Puttershoek;

• de 2 meest oostelijk gelegen parkeervakken voor de 
brandgang tegenover Viool 53 in Oud-Beijerland;

• de linker 2 parkeervakken gelegen tegenover van 
Speijkstraat huisnummers 46 en 48 in Oud-Beijerland;

• de middelste 2 parkeervakken gelegen aan 
de noordzijde van Jan Tooropstraat tussen 
huisnummers 87 en 89 in Oud Beijerland.

Bezwaarschrift indienen 
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, 
binnen een termijn van 6 weken, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van B&W van gemeente Hoeksche Waard, 
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Omgevingsvergunning 
voor het bouwen van 
20 woningen ‘Het Orkest’ 
op het adres Het Viool 
63 t/m 71 en Vleugel 
60 t/m 82 Poortwijk III in  
Oud-Beijerland 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft op 28 februari vergunning verleend voor de 
bouw van 20 woningen op het adres Het Viool 63 
t/m 71 en Vleugel 60 t/m 82 in Oud-Beijerland. 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 bouwen van 20 
woningen mogelijk gemaakt. Het ontwerp van de 
vergunning heeft van 21 december 2019 tot en met 
31 januari 2020 ter inzage gelegen. Tijdens deze 
periode konden zienswijzen worden ingediend. Er zijn 
geen zienswijzen ingediend. Het college heeft daarom 
besloten de omgevingsvergunning te verlenen. 

Ter inzage 
De omgevingsvergunning met alle bijlagen kunt u 
met ingang van 29 februari tot 10 april bekijken op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-
code NL.IMRO.1963.PBPoortwijk3Orkest-VG01). 
Wilt u de stukken bij een servicepunt inzien? Dan 
kunt u een afspraak maken met team Omgeving, via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47.

Beroep indienen tegen de 
omgevingsvergunning 
Tegen het besluit van het college om de 
omgevingsvergunning vast te stellen kan beroep 
worden ingediend. Een beroepschrift kan met ingang 
van zaterdag 28 februari tot en met vrijdag 10 april  
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 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, kan een belanghebbende een voorlopige 
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank. Wanneer een belanghebbende 
gedurende de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening indient, wordt de werking van 
de omgevingsvergunning opgeschort totdat op het 
verzoek om voorlopige voorziening is beslist. 

Vragen? 
Heeft u vragen over deze omgevingsvergunning? Dan 
kunt u contact opnemen met Sabine Voskamp via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 4 of via e-mail 
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Vastgesteld bestemmings
plan ‘Oranjeweg 65 in  
Zuid-Beijerland’
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op 
28 januari het bestemmingsplan ‘3e herziening 
Buitengebied 2019, Oranjeweg 65 Zuid-Beijerland’ 
vast. 

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is opgesteld om voor het 
perceel aan de Oranjeweg 65 in Zuid-Beijerland, 
de agrarische bestemming van het perceel en de 
bedrijfswoning te wijzigen naar burgerwoning. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan lag met alle bijlagen 
vanaf 8 augustus tot en met 18 september 2019 ter 
inzage. In deze periode konden zienswijzen worden 
ingediend. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan 
en alle bijlagen kunt u bekijken via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code 
NL.IMRO.1963.BPOranjew65ZB19-VG01). 

Wilt u het bestemmingsplan op een servicepunt 
inzien? Dan kunt u een afspraak maken met het team 
Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 | 
088-647 37 77. 

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks 
beroep open bij de Raad van State. Een beroepschrift 
kan met ingang van zaterdag 28 februari tot en 
met vrijdag 10 april  worden ingediend door een 
belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het 
ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

In het beroepschrift moeten in ieder geval de 
volgende gegevens vermeld worden:
• de naam en het 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 treedt 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. 

Vragen?
Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem 
dan contact op met Annette van Bokkem via 
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 37 77 of via 
e-mail annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.

Kennisgeving ontwerp-
beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, 
Uitgebreide procedure 
(Z-19-354311)
Het college van B&W van gemeente Hoeksche 
Waard maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens 
zijn een omgevingsvergunning aan Kampers B.V. te 
weigeren. De aanvraag betreft het uitvoeren van 
activiteiten die betrekking hebben op kegelschepen. 
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is 
ontvangen op 24 mei 2019. De aanvraag betreft 
de inrichting gelegen aan de Oosthavenzijde 5 in 
Puttershoek.

De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde 
stukken liggen van 9 maart tot en met 21 april ter 
inzage.

Vervolg



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

Contactgegevens en openingstijden

V E R V O L G

Wilt u de ontwerpbeschikking bij een 
servicepunt inzien? 
Maak dan een afspraak met een medewerker van 
het team Omgeving via telefoonnummer 14 0186 | 
088 - 647 37 77.

Zienswijze en adviezen
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met 
bijbehorende stukken liggen vanaf 3 maart ter 
inzage. Dit moet op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht. Vanaf het moment dat de stukken ter 
inzage liggen hebben zowel u als derden zes weken 
de tijd om zienswijzen over de ontwerpbeschikking 
in te dienen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht. Hierna 
zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen 
belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Voor het naar voren brengen van mondelinge 
zienswijzen neemt u contact op met de 

behandelend ambtenaar de heer A. van der Lugt via 
telefoonnummer 078 - 770 85 85.

Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen 
wordt een verslag gemaakt. Wij maken u erop attent 
dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking 
kan worden ingediend als ook een zienswijze is 
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men 
belanghebbende is.

Nieuws uit de gemeenteraad

Besluitvormende 
raadsvergadering  
dinsdag 3 maart
Dinsdag 3 maart om 19.30 uur vindt er in het 
gemeentehuis in Oud-Beijerland een besluitvormende 
raadsvergadering plaats. De voorstellen voor deze 
vergadering en de concept besluiten vindt u op  
www.gemeenteraadhw.nl / Vergaderschema / 3 maart 
2020.

Uitzending raadsvergadering
Op www.gemeenteraadhw.nl / live-uitzendingen kunt 
u de raadsvergadering live volgen.

Hieronder vindt u de belangrijkste 
agendapunten:
• Spreekrecht burgers
• Vragenhalfuur raadsleden
• Lijst van ingekomen stukken 
• Raadsinformatiebrieven 
• Hamerstukken (dit zijn stukken die de raad 

zonder debat vaststelt. Een raadslid kan bij deze 
agendapunten wel een stemverklaring afgeven.)

 -  Bestemmingsplan Windpark Oude Mol te  
Strijensas; 

 -  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; 

 -  Discussienota cultuurbeleid; 
 -  Keuzenota harmonisatie begraafplaatsen. 
• Bespreekstukken Bespreekstukken (dit zijn stukken 

waarover de raad nog met elkaar debatteert 
voordat zij besluit.):

 -  Meerjarenbeleidsplan Dienst G&J (leerplicht, GGD 
en Veilig Thuis). 

• Beantwoording brief Provincie Zuid-Holland inzake 
financieel toezicht 2020 

• Moties vreemd aan de orde van de dag 
 -  Motie inzake vuurwerkbeleid (nog niet ingediend). 
• Sluiting 

Beeldvormende bijeenkomst 
dinsdag 10 maart
Dinsdag 10 maart om 19.30 uur vindt er in het 
gemeentehuis in Oud-Beijerland een beeldvormende 
bijeenkomst plaats. De voorstellen voor deze 

bijeenkomst kunt u vinden op
www.gemeenteraadhw.nl / Vergaderschema / 
10 maart 2020.

Hieronder vindt u de agendapunten:
• Opening en vaststelling agenda
• Mededelingen
• Spreekrecht burgers
• Discussienota over het integraal beleidsplan 

openbare ruimte – korte presentatie
• Bestemmingsplan De Waterborg in Puttershoek
• Nota Publieke gezondheid 2020-2023
• Preventie en handhavingsplan Alcohol
• Intrekken verordening peuteropvang en 

voorschoolse educatie
• Raadsinformatiebrief Voortgang toezeggingen 

Vastgoed
• Sluiting

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


