I N F O R M AT I E
Gemeentenieuws
Kennismaken met
burgemeester
Bram van Hemmen

•
•
•
•

Informatie voor werkgevers en ondernemers
Informatie voor scholen en kinderopvang
Coronavirus: wat kunt u zelf doen?
Afgelaste activiteiten (markten, evenementen,
sluiting accommodaties)
• Zorgverlening in de Hoeksche Waard
• Regionale informatie
• Landelijke informatie
In deze rubriek vindt u een overzicht van een aantal
recente belangrijke nieuwsberichten.

Meld corona-overtredingen
niet via 112 maar via
0900 - 88 44

In normale tijden was onze nieuwe burgemeester
persoonlijk kennis gaan maken in onze dorpen en
buurtschappen. Helaas gaat dat nu niet. Toch maakt hij
graag kennis met u.

WhatsApp-videogesprek
Op woensdag 8 en donderdag 9 april tussen 20.00 en
21.00 uur gaat burgemeester Bram van Hemmen met
inwoners in gesprek via WhatsApp videobellen. Wilt
u kennismaken met de burgemeester? Meldt u dan
aan, bijvoorbeeld samen met 2 buren, clubgenoten
of andere kennissen uit uw dorp of gemeenschap.
De burgemeester maakt dan een WhatsApp-groep
aan en start een videogesprek. We verwachten dat
de burgemeester niet iedereen die zich aanmeldt
kan spreken. Daarom zullen we uit ieder dorp en
buurtschap een groepje kiezen. Aanmelden kan via
communicatie@gemeentehw.nl. U krijgt dan meer
informatie.
Natuurlijk kunt u ook zonder WhatsApp een vraag
stellen aan de burgemeester. Mail uw vraag aan de
burgemeester naar communicatie@gemeentehw.nl.
De leukste vragen beantwoordt hij volgende week in
Het Kompas.

Ontwikkelingen rondom
het coronavirus

De meldkamer van de hulpdiensten
krijgt veel telefoontjes binnen over
mensen die zich niet houden aan
het groepsverbod of aan de 1,5
meter afstand. Ziet u dit ook in uw
omgeving? Spreek mensen eerst aan.
Helpt dit niet? Bel dan 0900 - 8844. Bel GEEN 112!
112 is alleen bedoeld voor noodsituaties. Landelijk
wordt er gewerkt aan een speciaal meldpunt.

Aangepaste openingstijden
servicepunt Oud-Beijerland
In verband met het coronavirus zijn de openingstijden
van het servicepunt Oud-Beijerland met ingang
van maandag 30 maart aangepast. Buiten deze
openingstijden is het gemeentehuis niet open voor
publiek.

De nieuwe openingstijden van het
servicepunt Oud-Beijerland zijn:
•
•
•
•
•

Maandag 08.30 - 13.30 uur
Dinsdag 14.30 - 19.30 uur
Woensdag 08.30 - 13.30 uur
Donderdag 14.30 - 17.30 uur
Vrijdag 08.30 - 13.30 uur

We werken bij publiekszaken op afspraak
Om deze afspraak te maken kunt u ons bellen via
telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36 47. We zijn
elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Overzicht ondersteuning
mantelzorgers op
www.helpenmijzorgen.nl

Op onze website www.gemeentehw.nl/coronavirus
houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen
rondom het coronavirus. Deze berichten worden in
verschillende categorieën weergegeven:

De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus
te bestrijden, treffen iedereen. Maar vooral ook
mensen die zorg nodig hebben en hun mantelzorgers.
Er zijn minder mogelijkheden voor vervangende
zorg thuis voor mantelzorgers en zorgvragers.
Zo zijn er bijvoorbeeld diverse dagopvang- en
logeermogelijkheden tijdelijk gesloten en in sommige
gevallen is de huishoudelijke hulp tijdelijk verminderd.
Begrijpelijke maatregelen die echter ingrijpende
gevolgen kunnen hebben voor mantelzorgers.
Want zij hebben in deze tijd soms juist behoefte aan
ondersteuning. Om zo de zorg voor een ander vol te
kunnen houden.

• Laatste nieuws
• Dienstverlening gemeente

Op de website www.helpmijzorgen.nl/hoekschewaard
heeft MEE Mantelzorg een overzicht geplaatst van

3 april
2020

ondersteuning die de mantelzorgers in de Hoeksche
Waard in deze tijd nog wél geboden wordt. Uiteraard
worden, bij elke vorm van ondersteuning in dit
overzicht, de richtlijnen van het RIVM in acht genomen.
Via de site kunt u ook persoonlijk advies krijgen voor
uw situatie. Bespreekt u dit liever? Belt u dan MEE
Mantelzorg via telefoonnummer 078 - 206 32 02.

Heeft u hulp nodig tijdens
de coronacrisis? Er zijn
mensen in uw buurt die
willen helpen!
Er zijn allemaal mensen die in deze coronacrisis
hun handen uit de mouwen steken voor anderen
in hun buurt. In overleg met de gemeente, de
samenwerkende zorgorganisaties in de Hoeksche
Waard en het Rode Kruis heeft Welzijn Hoeksche
Waard alle inwonersinitiatieven op haar website
geplaatst. Er worden dagelijks nieuwe initiatieven aan
toegevoegd. Kijk voor het overzicht op
www.welzijnhoekschewaard.nl/coronacrisis.

Heeft u hulp nodig
tijdens de coronacrisis?
Boodschappen, een
praatje of iets anders?
Dan zijn er mensen in
uw buurt die u willen
helpen.
Ga naar

www.welzijnhw.nl

en kijk wat er in uw buurt gebeurt
of bel naar

088-7308900

Maatregelen (sport)verenigingen
De ingrijpende maatregelen die door de overheid zijn
afgekondigd raken ook het verenigingsleven. Diverse
sectoren liggen nu volledig stil. Zij hebben geen
inkomsten, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen.
Daarbij is het voorjaar voor veel verenigingen juist
de periode waarin veel omzet wordt gemaakt.
Bijvoorbeeld tijdens competities, toernooien en
gezelligheidsevenementen.
Op landelijk en lokaal niveau zijn maatregelen
genomen om hen in deze moeilijke tijd tegemoet te
komen.

Landelijke maatregelen
De Rijksoverheid ontwikkelt op dit moment

maatregelen voor verenigingen. (Sport)verenigingen
en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs kunnen
via het noodloket van Economische Zaken een
eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro
ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.
Deze worden op dit moment verder uitgewerkt.
Daarnaast zet NOC-NSF ongeveer 5 miljoen euro
opzij voor een noodfonds voor de Nederlandse sport.
Het moet de aanzet vormen tot een groter fonds
waarmee de financiële gevolgen van het coronavirus
kunnen worden opgevangen ten behoeve van de
breedtesport.

Let op: belangrijke
wijzigingen in ophalen/
brengen oud papier
Vanwege het risico op het verspreiden van het
coronavirus, heeft een aantal verenigingen en kerken
besloten om geen oud papier op te halen. De RAD
neemt de inzameling van het oud papier tijdelijk over.

Maatregelen gemeente Hoeksche Waard

Een deel van de bestaande vrijwilligers die het oud
papier ophaalt, valt onder de zogenaamde risicogroep.
Daardoor zien de verenigingen het niet zitten om
oud papier op te halen. Dit geldt voor de volgende
verenigingen op ondergenoemde data:

1. (Sport)verenigingen kunnen uitstel van betaling
aanvragen voor de gemeentelijke lasten tot 31
augustus 2020. (Sport)verenigingen worden door
het SVHW bedrijfsmatig aangeslagen en vallen dus
onder de regeling voor ondernemers. Informatie
over wat u moet doen als u daar gebruik van wilt
maken vindt u op de website van het SVHW.

• Prinses Juliana Klaaswaal - niet op vrijdagavond
3 april maar op zaterdagmorgen 4 april;
• Showkorps Juliana ’s-Gravendeel - zaterdag 11 april;
• Muziekvereniging NLS ’s-Gravendeel - zaterdag
11 april;
• BFO Da Capo Westmaas - zaterdag 25 april.

2. De huur van buitensportaccommodaties wordt
niet in rekening gebracht door de gemeente voor
de periode dat de complexen verplicht, vanuit de
overheid, gesloten moeten zijn. Reeds betaalde
huur over deze periode wordt teruggestort of
verrekend met toekomstige facturen.
3. De huur van de (binnensport)accommodaties wordt
niet in rekening gebracht bij de gebruiker voor de
niet genoten uren als gevolg van de coronacrisis.
Dit geldt voor de (binnensport)accommodaties
die verhuurd worden door de gemeente en door
Bres. Overige exploitanten, zoals Sportfondsen
en Laco nemen daar zelfstandig een besluit over.
De gemeente spant zich in om ook de overige
exploitanten op dezelfde lijn te krijgen.
4. De sportverenigingen die nog een hypothecaire
lening bij de gemeente hebben lopen, betalen
in het jaar 2020 geen aflossing, wel rente. De
hypothecaire leningen lopen daardoor 1 jaar langer
door.
5. Bij de reeds beschikte en in behandeling
zijnde incidentele subsidies voor activiteiten,
evenementen en jubilea wordt maatwerk
toegepast. Elke aanvrager van incidentele subsidie
informeren wij in de komende periode. Dit geldt
ook voor het vaststellen van de structurele
subsidies 2020.

Gevolgen voor inburgeren

Aanbiedregels
De RAD hanteert daarbij de volgende aanbiedregels:
• Het oud papier moet op de aanbiedplaats van de
huishoudelijke containers voor GFT- en restafval
worden aangeboden;
• Het oud papier moet samengebundeld en verpakt
in dozen worden aangeboden;
• Het oud papier moet uiterlijk 8.00 uur op de
aanbiedplaats staan.

Overzicht brenglocaties oud papier:
gesloten of geopend
Veel containers waar u oud papier kunt brengen
zijn nu ook gesloten. De voornaamste reden om
een container te sluiten is dezelfde als voor het
ophalen van het oud papier: organisaties werken
met vrijwilligers die in de risicogroep vallen. Maar
ook omdat de containers op nu afgesloten terreinen
van de verenigingen, kerken of instellingen staan. De
container is dan vaak niet bereikbaar.
Let op! Zet niet uw oud papier bij het afgesloten hek
van de locatie neer! Omdat het niet opgeruimd wordt,
zorgt dit voor vervuiling van de omgeving. Op onze
website www.gemeentehw.nl vindt u een overzicht
met alle locaties voor oud papier en of deze geopend
of gesloten zijn (situatie per 27 maart).

Geen bezoekers op
Tiengemeten tot en met
dinsdag 28 april

De maatregelen die de Rijksoverheid neemt om
de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan hebben gevolgen voor het onderwijs, maar
ook voor inburgeraars. De Inburgeringsexamens
worden bijvoorbeeld niet afgenomen en de
inburgeringstermijn is verlengd. Voor meer informatie
over het inburgeren kunt u terecht op de website van
DUO: https://duo.nl/zakelijk/maatregelen-corona.jsp.

Corona.steffie.nl:
het coronavirus eenvoudig
uitgelegd
Op de website corona.steffie.nl legt uitleghulp Steffie
moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op
een eenvoudige manier uit. Deze website is gemaakt
in opdracht van de Rijksoverheid. De website is
speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke
beperking en mensen die moeite hebben met lezen.
Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen
kun je verwachten als je het
virus krijgt? Hoe zorg je ervoor
dat je zelf en anderen niet
ziek worden? Ook komen
onderwerpen als het
wassen van je handen
op een juiste manier
en het maken van
een dagindeling
aan bod.

Zuid-Holland past
bedieningstijden bruggen
en sluizen aan vanwege
coronavirus
De winterbedieningstijden voor bruggen en sluizen
van de provincie Zuid-Holland worden verlengd. De
ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19)
nopen de provincie tot deze maatregel.
De zomerbedieningstijden beginnen normaal
gesproken op 1 april als het nieuwe vaarseizoen
begint. Vanaf die datum werken meer medewerkers
om de bruggen en sluizen te bedienen, omdat er
in deze periode meer scheepvaart is en er meer
brugopeningen nodig zijn. Daarmee wordt het risico
op besmetting van de medewerkers groter en dat
willen we voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat de bediening van
bruggen en sluizen zoveel mogelijk wordt
gewaarborgd, heeft de provincie besloten
de winterregeling aan te houden
Daardoor kan iedereen zich, ook in de vitale
sectoren zoals de zorg, snel en veilig in de provincie
verplaatsen. In dringende gevallen kan in overleg
van de vastgestelde bedieningstijden worden
afgeweken. Zo blijven onze vaarwegen beschikbaar
voor scheepvaartverkeer. De winterbedieningstijden
van bruggen en sluizen in Zuid-Holland blijven in
ieder geval van kracht totdat de maatregelen van het
kabinet zijn afgeschaald.

Sirenes loeien op maandag
6 april
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur
loeien alle 4.278 sirenes in Nederland. Ook tijdens
deze coronacrisis zullen de sirenes loeien op maandag
6 april om 12.00 uur.
De sirenes loeien op iedere eerste maandag van de
maand, zodat iedereen de sirene herkent bij een ramp
of zwaar ongeval. Het loeien van de sirenes duurt 1
minuut en 26 seconden. Wanneer de sirenes langer en
meerdere malen achter elkaar loeien, is er sprake van
alarm. Mensen moeten dan direct naar binnen, deuren
en ramen sluiten en elektronische ventilatie uitzetten.
Via radio of tv van regionale calamiteitenzenders
wordt meer informatie gegeven. Klachten over het
niet horen van sirenes kunnen worden gemeld bij de
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Sirenes loeien niet op nationale
herdenkings- of feestdagen
In mei en juni zullen de sirenes niet loeien omdat de
eerste maandag van de maand op Dodenherdenking
en Tweede Pinksterdag valt.

NL-Alert controlebericht
NL-Alert is een ander alarmmiddel van de overheid
dat Nederlanders waarschuwt en informeert over een
noodsituatie in hun omgeving. Op maandag 8 juni
rond 12.00 uur wordt het NL-Alert controlebericht
uitgezonden.

Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen
in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28
april. Ook Natuurmonumenten volgt deze richtlijnen.
Dit houdt in dat de veerdienst tot en met 28 april geen
bezoekers zal toestaan op de pont om naar het eiland
te varen. Het bezoekerscentrum blijft gesloten en de
geplande excursies gaan niet door.

Natuurgebieden met vogelkijkhutten en
uitkijktorens ook gesloten
Ook andere natuurgebieden in de Hoeksche Waard
en op Goeree-Overflakkee zijn uit voorzorg gesloten.
Het gaat om de gebieden met vogelkijkhutten en
uitkijktorens. Daar is het lastig om 1,5 meter afstand te
houden om de verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan.

Gemeente Hoeksche Waard
is op Goede Vrijdag en
Tweede Paasdag gesloten
Op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en maandag 13
april (Tweede Paasdag) is gemeente Hoeksche Waard
gesloten en dus telefonisch niet bereikbaar. Voor een
actueel overzicht van onze openingstijden kijkt u op
www.gemeentehw.nl .

Vervolg

V E R V O L G
Denkt u mee over de nieuwe
woningen op de plaats van
historisch Alcazar?
Op de locatie van het zalencentrum en restaurant
in Puttershoek ontwikkelt Stebru een nieuw
woningbouwprogramma.

Digitaal meedenken in plaats van
bewonersavond
Vanwege het coronavirus is de Meet & Greet van
25 maart van het project niet doorgegaan. Het
doel van deze avond was om omwonenden en
belangstellenden de eerste ideeën te presenteren
en hierop te laten meedenken. Ontwikkelaar Stebru
heeft in samenwerking met Beyond Now, RoosRos
Architecten, Arsvirens en gemeente Hoeksche Waard
nu een ‘digitale bewonersavond’ ontwikkeld. Zo kunt
u op afstand de voorlopige plannen bekijken en uw
mening geven. En net zoals op de avond zelf, heet
wethouder Piet van Leenen u online welkom.

Aanmelden ‘digitale inloopavond’
U kunt u aanmelden via www.stebru.nl/projecten/
alcazar. Vul hier in dat u graag op de hoogte blijft van
de ontwikkeling. U ontvangt vervolgens per e-mail de
informatie en uitnodiging om mee te denken. Heeft
u zich eerder aangemeld voor de Meet & Greet van
25 maart? U hoeft zich niet opnieuw aan te melden.
Stebru en de samenwerkende partijen zijn erg
benieuwd wat u van de toekomstige ontwikkeling
vindt. We horen het graag!

De afsluitingen vinden plaats op:
• Donderdag 9 april van 00.00 tot 05.00 uur
• Vrijdag 10 april van 00.00 tot 05.00 uur
Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Bij slechte
weersomstandigheden kan het werk uitgesteld
worden.

25-03-2020

Kerkstraat 6 in Strijen.
26-03-2020

• Het verkeer vanuit Rotterdam richting de Hoeksche
Waard wordt ter plaatse met gele borden omgeleid
via de A15 Rechts (Rozenburg – Ridderkerk), A16
Rechts (Rotterdam - Breda) en de N217. Het verkeer
vanuit Rotterdam richting Zierikzee / Bergen op
Zoom wordt ter plaatse met gele borden omgeleid
via de A16, A17 en A59. De Kiltunnel is tolvrij vanuit
Dordrecht richting de Hoeksche Waard tussen 23.30
en 05:30 uur.
• Het verkeer vanuit de Hoeksche Waard richting
Rotterdam / Europoort wordt ter plaatse met gele
borden omgeleid via de N217 en A16 Links (Breda
- Rotterdam). Het verkeer vanuit Zierikzee / Bergen
op Zoom richting Rotterdam / Europoort wordt ter
plaatse met gele borden omgeleid via de A59, A17
en A16 Kiltunnel is tolvrij vanuit de Hoeksche Waard
richting Dordrecht tussen 23.30 uur en 05.30 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie gaat u naar de website
www.vanAnaarBeter.nl of belt u met telefoonnummer
0800 – 80 02.

Het bouwen van een bewaarplaats,
Groeneweg 3 in Westmaas.

27-03-2020

Het bouwen van een woning, Paltrokmolen
16 in Numansdorp.

27-03-2020

Het bouwen van een liftschacht,
Rietgors 20 in Mijnsheerenland.

27-03-2020

Het plaatsen van een dakkapel,
Paltrokmolen 16 in Numansdorp.

27-03-2020

Het uitbreiden van een gebouw, Randweg
35 in Oud-Beijerland.

28-03-2020

Het uitbreiden van de bestaande berging,
Graaf van Egmondstraat 70 in
Oud-Beijerland.

29-03-2020

Het plaatsen van een dakopbouw, Oostdijk
159 in Oud-Beijerland.

30-03-2020

Het bouwen van 8 twee-onder-een-kapwoningen, Sectie C nr 1431 en nr. 236 in
Westmaas.

30-03-2020

Er staat weer een
nieuwe vacature op
werkenbijdehw.nl!

Het plaatsen van een carport, Singel 6 in
’s-Gravendeel.

27-03-2020

U kunt gebruik maken van de volgende
omleidingen:

Het aanbouwen van een uitbouw,

Het dempen van de watergang tussen 2
percelen, Dorpsstraat 63 in Maasdam.

Besluiten
Bezwaar maken

• Kwartiermaker wijkteams
(32-36 uur)

Bekendmakingen
Awb Bekendmakingen
Heinenoordtunnel tijdelijk
gesloten op donderdag
9 en vrijdag 10 april

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
In verband met het uitvoeren van tunnelonderhoud
wordt de 1e Heinenoordtunnel (A29) tijdelijk voor alle
verkeer afgesloten.

Het betreft:
• Westbuis van de 1e Heinenoordtunnel (A29 Re)
richting Bergen op Zoom en bijbehorende toerit 20
(Barendrecht / Heerjansdam);
• Oostbuis van de 1e Heinenoordtunnel (A29 Li)
richting Rotterdam en bijbehorende toerit 21
(Oud-Beijerland / ‘s-Gravendeel).

Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

20-03-2020

* RECTIFICATIE *

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

25-03-2020

Het plaatsen van tijdelijke zendinstallaties,
Rustenburgstraat 2a in Puttershoek.

Het bouwen van een woning, Oud-

25-03-2020

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

Cromstrijensedijk OZ 46 in Klaaswaal
moet zijn:
Het bouwen van een woning, OudCromstrijensedijk OZ 46a in Klaaswaal.

26-03-2020

Het uitbreiden van een bedrijfsloods,
Handelstraat 5 in Nieuw-Beijerland.

27-03-2020

Het realiseren van een overkapping,
Burgemeester Henrylaan 2 in
Numansdorp.

27-03-2020

Het isoleren van het dak (rijksmonument),
Voorstraat 18 in Piershil.

30-03-2020

Het plaatsen van 7 vissteigers, Hermanus
Boerhaavestraat in Oud-Beijerland.

30-03-2020

Het plaatsen van een uitbouw op de
verdieping en het realiseren van een
berging, Grote Riethure 3 in Westmaas.

30-03-2020

Het realiseren van een muurdoorbraak,
Ooievaar 14 in Oud-Beijerland.

Beslistermijn verlengen
Datum verlen-

Zakelijke inhoud

ging
30-03-2020

beslistermijn wordt met 6 weken verlengd
volgens art. 3,9 lid 2 van de Wabo. De
nieuwe beslisdatum wordt daardoor
01-06-2020.

Ingekomen sloopmeldingen
Ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

24-03-2020

Het slopen van de aanbouw, een deel van

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.

Aanstelling en aanwijzing
toezichthouders

Kerkstraat 6 in Strijen.

Namens het college van B&W van gemeente Hoeksche
Waard heeft de heer B.M. Leenaerts (teammanager
Toezicht & Handhaving), in mandaat de volgende
personen met ingang van 26 maart aangesteld als
(onbezoldigd) ambtenaar:

Het verwijderen en afvoeren

• de heer M.N. Louwerens en mevrouw L.M. Roodink.

de schuur en het verwijderen van asbest,
Middelsluissedijk WZ 73 in Numansdorp.

25-03-2020

Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens
uw telefoonnummer en e-mailadres. Aan het
behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten
verbonden.

Het vervangen van het voegwerk aan de
voorgevel, Boompjesstraat 4 in Strijen. De

25-03-2020

• 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.

Het slopen van de bestaande uitbouw,

van asbesthoudende materialen,
Eendrachtslaan 32 in Mijnsheerenland.
26-03-2020

Het verwijderen en afvoeren
van asbesthoudende materialen,
Jordaensdreef 2 in Oud-Beijerland.

31-03-2020

Het verwijderen en afvoeren

Namens de burgemeester en het college van B&W,
elk voor zover zijn bevoegdheid daartoe strekt, heeft
de heer B.M. Leenaerts bovenstaande personen met
ingang van 26 maart aangewezen als toezichthouder
als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht en artikel 6:2 van de Algemene
Plaatselijke Verordening.

van asbesthoudende materialen,
Wilhelminastraat 25 in Mijnsheerenland.

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

12-03-2020

J.P. Plomp (Mijnsheerenland),
uitgeschreven conform art. 2.22 en 2.60
Wet BRP

13-03-2020

S. van der Hilst (Strijen), uitgeschreven
conform art. 2.22 en 2.60 Wet BRP

13-03-2020

P.T. Stroosma (Goudswaard), 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:

Zij zijn belast met het toezicht op de naleving van:
• de Drank- en Horecawet;
• de Wet op de kansspelen;
• de Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche
Waard 2019;
• de Drank- en Horecaverordening.

Bekendmaking beleidsregels
ex artikel 13b Opiumwet
(Damocles)
De burgemeester van gemeente Hoeksche Waard
heeft op 31 maart beleidsregels vastgesteld ter
nadere uitwerking van artikel 13b van de Opiumwet.
Artikel 13b Opiumwet geeft de burgemeester de
bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden
indien in een woning of lokaal, al dan niet voor publiek
toegankelijk, soft- en/of harddrugs zoals bedoeld
in lijst I en II van de Opiumwet, worden verkocht,
afgeleverd, verstrekt of daartoe aanwezig zijn of als er
sprake is van voorbereidingshandelingen.
In de beleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor
lokalen en woningen is deze bevoegdheid van de
burgemeester nader uitgewerkt. In de beleidsregels is
het handhavingsregime inclusief de handhavingsmatrix
vastgelegd. De beleidsregels treden in werking op de
dag na publicatie op de website www.gemeentehw.nl
en liggen vanaf heden gedurende 6 weken ter inzage
op het gemeentehuis in Oud-Beijerland.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Achterstraat 2-4 Strijen’ ter
inzage
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Achterstraat 2-4 Strijen‘, kadastraal bekend nummers
sectie N, nummers 4236, 3448 en 3909 met
bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.

Inhoud en doel van het bestemmingsplan
Het plan ziet toe op het realiseren van 6 woningen
op de locatie van het oude Tramhuys in Strijen en het
aangrenzende terrein.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen
liggen met ingang van 4 april tot en met 15 mei ter
inzage. U kunt de stukken bekijken op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code
NL.IMRO.1963.STRAchterstr2-ON01).
Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak
dan een afspraak 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 het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Het indienen
van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.
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 Achterstraat 2-4 Strijen‘.

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 en planschade.

Vragen?
Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan?
Neem dan contact op met Henriette Vernes of Sabine
Voskamp via telefoonnummer 14 0186 | 088 - 647 36
47 of via e-mail henriette.vernes@gemeentehw.nl of
sabine.voskamp@gemeentehw.nl.

Vooraankondiging
voorbereiden
bestemmingsplan
‘herontwikkeling project
Alcazar ’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
maakt ter voldoening aan het bepaalde van artikel
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
bekend, dat het bestemmingsplan ‘herontwikkeling
project Alcazar’ wordt voorbereid.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen
gelegen aan de Groeneweg 16 in Puttershoek,
kadastraal bekend onder Puttershoek, sectie D,
nummers 727,2271, 2278 en 2279. Op dit perceel
zit nu het evenementencomplex Alcazar Events
gevestigd. Dit complex wordt gesloopt en vervangen
door een nieuwe woonwijk.
Deze bekendmaking is alleen een vooraankondiging.
Het is op dit moment nog niet mogelijk zienswijzen
tegen de op te stellen bestemmingsplannen naar voren

Vervolg

V E R V O L G
te brengen. Deze mogelijkheid bestaat pas later in de
procedure. Ook worden onafhankelijke instanties nu
nog niet in de gelegenheid gesteld om een advies uit te
brenggen.
Als het bestemmingsplan in ontwerp gereed is maken
wij dat bekend in deze gemeenterubriek en in de
Staatscourant. Daarbij informeren wij u over het ter
inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan en de
mogelijkheden voor het indienen van een zienswijze.

Bekendmaking
Wet milieubeheer
Op 10 maart is een melding van Klijnsmit Carcleaning
ontvangen in het kader van het ‘Activiteitenbesluit
milieubeheer’. Het gaat over het veranderen van een
autoreinigingsbedrijf gelegen aan Nijverheidstraat 2 in
Nieuw-Beijerland. De verandering betreft nieuwbouw
van het pand. Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-20-369167.

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
Coronavirus; gezamenlijke
verklaring raadsfracties
gemeente Hoeksche Waard
Zoals veel landen is ook Nederland getroffen door het
coronavirus. Om de verspreiding van het virus tegen te
gaan zijn extra ingrijpende maatregelen nodig.

Het coronoavirus treft ook de
gemeenschap van gemeente Hoeksche
Waard
De gevolgen zijn voor iedereen merkbaar. De duur
en de omvang van de maatregelen kunnen we nog
niet voorspellen. De gevolgen zijn voor iedereen
groot. In het bijzonder voor de ouderen en de mensen
die werken in de zorg, het onderwijs en de horeca.
Degenen die zijn getroffen door het virus wensen wij
alle sterkte en beterschap. Juist nu is het van belang
dat mensen naar elkaar omkijken en elkaar bijstaan.
Dat moet op een afstand van 1,5 meter. Dit is lastiger
en triest voor de ouderen in de verpleeghuizen en

kleinschalige woonvormen. Zij kunnen en mogen nu
helaas geen bezoek ontvangen.

doorgang vindt. Alle raadsleden en burgerraadsleden
blijven bereikbaar voor uw vragen.

Wij rekenen op medewerking van iedereen
door afstand te houden en oog te hebben
voor elkaar

Wij doen een dringende oproep aan alle inwoners om
de waarschuwingen en regels serieus te nemen.
Ook al bent u het er niet mee eens. Volg de spelregels
op en toon uw respect naar de samenleving!

Met name op de ouderen en de meest kwetsbaren in
onze samenleving. Medewerking van iedereen
voorkomt overbelasting in en van de zorg.
Voor ondernemers die door deze ongekende crisis in
de problemen komen, heeft het kabinet maatregelen
getroffen. Naast de gezondheid verdient ook werk
en inkomen bescherming tegen de gevolgen van het
virus.

Helaas gaan vergaderingen van de
gemeenteraad op dit moment niet door

Wij wensen onze inwoners veel sterkte. Vraag op tijd
hulp waar nodig en kijk naar elkaar om, in uw familie,
uw vriendengroep, uw straat, uw buurt. Bel eenzame
mensen op.

Als raad staan wij in nauw contact met het college
van burgemeester en wethouders en de ambtelijke
organisatie. Wij vertrouwen erop dat wat nodig is

Als iedereen de voorschriften volgt kunnen we
gezamenlijk deze crisis te lijf gaan.

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

Wij wensen de mensen in de zorg, hulpdiensten, het
college van B&W, de medewerkers van gemeente
Hoeksche Waard en alle anderen alle sterkte die,
sommigen zelfs dag en nacht, met deze crisis bezig
zijn. Wij hebben respect voor hun belangrijke werk.

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

