
Gemeentenieuws

Ontwikkelingen rondom  
het coronavirus

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:
• Laatste nieuws 
• Informatie voor werkgevers en ondernemers
• Informatie voor scholen en kinderopvang
• Informatie voor (sport)verenigingen 
• Dienstverlening gemeente 
• Zorgverlening in de Hoeksche Waard 
• Afgelaste activiteiten (markten, evenementen, 

sluiting accommodaties) 
• Coronavirus: wat kunt u zelf doen?
• Regionale informatie
• Landelijke informatie
In deze rubriek vindt u een overzicht van een aantal 
recente belangrijke nieuwsberichten.

Ambassadeurs als 
ondersteuning voor 
bedrijventerreinen en 
winkelgebieden

Vanwege de coronacrisis lukt het ondernemers niet 
altijd om voldoende tijd vrij te maken voor de taken 
van een ondernemersvereniging, terwijl samenwerking 
in deze tijden erg belangrijk is. Provincie Zuid-Holland 
huurt daarom parkmanagers in die als ambassadeur 
ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen 
ondersteunen.

Ook voor de Zuid-Hollandse 
winkelgebieden verwacht de provincie 
3 ambassadeurs aan te stellen
Ze gaan in gesprek met ondernemersverenigingen 
en bieden, waar nodig, hands-on ondersteuning. 

De ambassadeurs gaan ondernemersverenigingen 
op bedrijventerreinen en in winkelgebieden 
actief benaderen. Kunt u hier niet op wachten 
of heeft u een urgent verzoek? Mail dan naar 
ambassadeurswerklocaties@pzh.nl. Meer informatie 
vindt u op de website www.zuid-holland.nl. 

Gemeente onderzoekt 
gevolgen coronacrisis voor 
verenigingen en stichtingen 
zonder winstoogmerk

Na eerder de gevolgen van de coronacrisis voor 
ondernemers te hebben onderzocht, vraagt gemeente 
Hoeksche Waard nu ook de besturen van haar 
verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk 
om een vragenlijst in te vullen. De maatregelen van 
de Rijksoverheid om de verspreiding van het virus in 
te dammen, grijpen diep in op het verenigingsleven 
in Nederland en dus ook in de Hoeksche Waard. 
Inmiddels kunnen veel verenigingen en stichtingen 
al een deel van hun activiteiten opstarten. Maar 
daarnaast gelden nog steeds beperkingen. De 
gemeente wil graag inzicht krijgen in de situatie om te 
zien hoe en waarmee ze deze organisaties verder kan 
ondersteunen.

De gemeente houdt een online enquête
Vragen die onder andere gesteld worden: 
• Welke verenigingen en stichtingen zonder 

winstoogmerk zijn in de problemen of verwachten 
in de problemen te komen?;

• Wat hebben zij nodig?;
• Zijn ze voldoende op de hoogte van de lokale en 

landelijke steunmaatregelen? 

De resultaten van deze meting dienen als input om 
te kijken waarmee de gemeente hen eventueel kan 
ondersteunen op korte en langere termijn.

De gemeente trof al eerder maatregelen 
om te helpen
Op de website van de gemeente staat veel actuele 
informatie over de coronacrisis die belangrijk is voor 
deze verenigingen en stichtingen. Denk hierbij aan 
een uitleg van de versoepelingen van de maatregelen 
per culturele deelsector (zang, dans, theater, muziek, 
musea etc.). Maar ook informatie over lokale en 
landelijke regelingen. Gemeentelijke heffingen 

en onroerendezaakbelasting zijn bijvoorbeeld 
voor verenigingen uitgesteld. Bovendien staan de 
verenigingsondersteuners van Hoeksche Waard Actief 
en de gemeente klaar om verenigingen te helpen.

Hoe staan onze verenigingen ervoor?
Wethouders Harry van Waveren (Cultuur) en Paul 
Boogaard (Sport) zijn benieuwd. “De Hoeksche 
Waard kent een rijk verenigingsleven. Het wordt 
vaak gezegd, maar deze verenigingen en stichtingen 
met al hun vrijwilligers zijn echt het cement van 
onze samenleving. Wij willen vooral praktische 
ondersteuning bieden tijdens deze crisis. Daarbij 
vullen we de landelijke hulp aan waar dat kan. Maar 
misschien kunnen we hen nog op andere manieren 
helpen. Daarom vragen wij deze organisaties om de 
vragenlijst in te vullen. Zo kunnen wij de gevolgen van 
de coronacrisis voor onze gemeente in kaart brengen.”
De korte enquête staat op  
www.gemeentehw.nl/corona-enquete-verenigingen. 
De anonieme vragenlijst staat tot maandag 22 juni 
online op de gemeentelijke website. Een samenvatting 
van de resultaten wordt begin juli bekendgemaakt.

Chatten met Veilig Thuis

Sinds eind mei kun je chatten met alle 26 Veilig 
Thuis-organisaties in Nederland. De chatfunctie geeft 
een extra mogelijkheid voor advies in het geval van 
huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verbeteren online bereikbaarheid
De Veilig Thuis-organisaties maken zich, zeker ook 
in deze tijd van de coronamaatregelen, zorgen over 
slachtoffers van huiselijk of seksueel geweld of 
kindermishandeling, die niet zelf in staat zijn om te 
bellen omdat bijvoorbeeld de pleger hen voortdurend 
in de gaten houdt. Zeker nu iedereen meer met elkaar 
in huis zit. Daarom is er gestart met het verbeteren 
van de online bereikbaarheid en is de chatfunctie 
toegevoegd. 

100 procent anoniem
De chat is bedoeld voor mensen die zelf te maken 
hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling 
maar ook voor omstanders die zich zorgen maken. Het 
chatten met Veilig Thuis kan 100 procent anoniem, het 
chatgesprek is niet te herleiden naar een persoon. Via 
de chat kan overigens geen officiële melding worden 
gedaan. Daarvoor zijn meer gegevens nodig. Tijdens 
het chatten kan Veilig Thuis (als dat gewenst is) wel 
helpen bij het formuleren van een melding, waarbij 
acties om het geweld te stoppen altijd in afstemming 
worden gedaan.

De chatfunctie is een pilot
De chatfunctie bij Veilig Thuis is een pilot. Tijdens deze 
periode van de coronamaatregelen wordt gekeken 
naar het gebruik van de chat. Na evaluatie wordt 
besloten of de chatfunctie blijft.

Bereikbaarheid chat en telefoonnummer
Woon je in de Hoeksche Waard? Dan kun je op  
www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl terecht met vragen 
over huiselijk geweld en kindermishandeling. Via deze 
site kun je ook gebruik maken van de chat. De chat is 
op alle werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bemenst. 
Het landelijke telefoonnummer 0800 - 2000 voor 
advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen per 
week operationeel. 
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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.

Spreekuur Huibert Steen en 
Paul Boogaard voor Zuid-
Beijerland, Oud-Beijerland 
en Mijnsheerenland

Op woensdag 
17 juni houdt 
dorpswethouder 
Huibert Steen 
spreekuur van 18.30 
tot 20.00 uur bij de 
ingang van de Albert Heijn in Zuid-
Beijerland (Gravin Sabinastraat 52). 

Op woensdag 17 juni houdt 
dorpswethouder Paul Boogaard 
spreekuur van 11.00 tot 12.30 
uur op de weekmarkt in Oud-
Beijerland. 

Ook op woensdag 17 juni houdt 
dorpswethouder Paul Boogaard 

spreekuur van 16.00 tot 17.30 uur in het Dorpshart in 
Mijnsheerenland (Van der Straatenplein 2).

Inwoners zijn van harte welkom om tijdens het 
inloopspreekuur van gedachten te wisselen met de 
wethouder 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.

Volg burgemeester Bram 
van Hemmen op zijn nieuwe 
Facebookpagina

Wellicht volgde u onze burgemeester Bram van 
Hemmen al op Facebook. Omdat zijn profiel – waar hij 
tot voor kort berichten op plaatste – bijna het limiet 
van 5.000 ‘vrienden’ heeft bereikt, is hij overgestapt op 
een openbare Facebookpagina. De burgemeester blijft 
graag in contact met de inwoners van de Hoeksche 
Waard. Wilt u hem (blijven) volgen? Dat kan via  
www.facebook.com/BgmBramvanHemmen.

Compensatie ouderbijdrage 
gemeentelijke regelingen
Landelijk is besloten dat ouders worden 
gecompenseerd voor de eigen bijdrage die zij hebben 
doorbetaald tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van de 
kinderopvang van maandag 16 maart tot maandag 
8 juni. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de eigen 
bijdrage terug voor ouders die recht hebben op 
kinderopvangtoeslag. Gemeente Hoeksche Waard 
compenseert de eigen bijdrage voor ouders die 
geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en 
gebruikmaken van gemeentelijke regelingen.

Inwoners van de Hoeksche Waard, die gebruikmaken 
van de gemeentelijke regeling sociaal medische 
indicatie (SMI) voor de opvang van hun kinderen, 
worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage die 
zij hebben betaald in de periode van 16 maart tot 
8 juni. De eigen bijdrage wordt voor de dagopvang 
gecompenseerd tot een uurtarief van € 8,17. Voor de 
buitenschoolse opvang tot € 7,02 per uur en voor de 
gastouderopvang tot € 6,27 per uur. De gemeente 
maakt deze eigen bijdrage zo snel mogelijk, uiterlijk in 
juli, naar de desbetreffende inwoners over. 

De gemeente compenseert ook de eigen bijdrage voor 
ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag 
en gebruikmaken van de peuteropvang. Zij ontvangen 
de compensatie via de kinderopvangorganisatie 
waar hun kind/kinderen gebruik van maakt/maken. 
Deze eigen bijdrage wordt vergoed tot het huidige 
gemeentelijke normtarief voor peuteropvang van 
€ 8,50 per uur.

Kom uit je schuld

Hulp vragen bij de gemeente of toch een extra lening 
afsluiten? Kom jij eruit? Veel Nederlanders hebben 
geldproblemen. En die problemen worden vaak 
ernstig omdat we gemiddeld 5 jaar wachten met 
hulp zoeken. In die 5 jaar wordt het oorspronkelijke 
bedrag ruim 10 keer zo hoog. Dat is zonde. Kent u 
mensen die mogelijk geldzorgen hebben? Praat erover. 

‘Kom jij eruit?’ is een eenvoudige vraag, waarmee u 
het gesprek kunt beginnen. Kijk op www.komjijeruit.
nl voor verhalen en gesprekstips. Iemand met 
geldproblemen moet in contact komen met de juiste 
instanties. Daar is moed en lef voor nodig. 

Zet de eerste stap naar een oplossing
Binnen gemeente Hoeksche Waard kunt u contact 
opnemen met een vertrouwenspersoon uit het 
team Schulddienstverlening. Bel naar 14 0186 | 
088 - 647 37 76 of stuur een mail naar  
schulddienstverlening@gemeentehw.nl 

Werkzaamheden 
parallelbaan N489 
Van maandag 15 tot en met woensdag 17 juni is de 
parallelbaan langs de N489 tussen de Achterweg en de 
N217 afgesloten voor al het verkeer. De rijbaan wordt 
vernieuwd. Dit betekent dat fietsers vanaf de N217 
van en naar Mijnsheerenland/Westmaas een omleiding 
moeten volgen via de Blaakseweg, Achterweg, 
Raadhuislaan, Laan van Westmolen, Nieuwstraat, 
Van Koetsveldlaan, N489 en omgekeerd. Doorgaand 
verkeer op de N489 is wel gewoon mogelijk. Eterij-
Tapperij De Platte Reedijk blijft per fiets bereikbaar 
vanaf de Achterweg. Deze werkzaamheden maken 
deel uit van het groot onderhoud aan de N489.  
Kijk op de website van provincie Zuid-Holland  
(www.zuid-holland.nl) voor meer informatie over alle 
werkzaamheden.

Let op kamerverhuurfraude: 
4 tips om te voorkomen dat 
je wordt opgelicht
Studenten zijn een makkelijke prooi voor oplichters die 
doen alsof ze je een kamer aanbieden. Er zijn namelijk 
veel meer studenten dan leuke kamers. De vraag is dus 
groot en de student is vaak wanhopig. In dit bericht 
lees je over de manieren waarop oplichters te werk 
gaan en hoe je kunt voorkomen dat je zelf opgelicht 
wordt als je een kamer wilt gaan huren.

Tip 1: Betaal nooit bemiddelingskosten
Je vindt een toffe kamer online en wilt graag de 
kamer komen bezichtigen. De kamerverhuurder 
vraagt hiervoor ‘bemiddelingskosten’. Je betaalt 
dit, maar hoort daarna nooit meer wat van de 
kamer. Dit is makkelijk te voorkomen: betaal nooit 
bemiddelingskosten. Huurbemiddeling is illegaal in 
Nederland, dus als de verhuurder dit vraagt, weet 
je al zeker dat er iets niet in de haak is. Sleutelgeld, 
eenmalige kosten of administratie-, advies-, commissie- 
en kostencontractkosten zijn andere populaire 
benamingen die oplichters gebruiken om geld af te 
troggelen van weerloze studenten in spé. Wat een 
verhuurder wel mag doen, is een borgsom vragen. 

Vervolg

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

Er staat weer een 
nieuwe vacature op 
werkenbijdehw.nl!

•  Communicatiemedewerker  
Digitale Media (27 uur)



Dit bedrag krijg je namelijk weer terug als je de kamer 
opzegt en in nette toestand achterlaat. Zorg wel dat je 
de afspraken over de borg vastlegt. Wordt er gevraagd 
om het geld naar een buitenlandse rekening over te 
maken of te betalen via een onbekend betaalsysteem? 
Dan is het tijd om achterdochtig te worden. 

Tip 2: Doe een Google Image-search
Je wordt uitgenodigd om de kamer te bezichtigen en 
krijgt bericht dat jij de uitverkoren huurder bent! Je 
tekent een huurcontract en betaalt netjes de borg. 
Niks aan de hand toch? Zelfs nu kan het nog foute boel 
zijn. Het komt voor dat een kamer wordt aangeboden 
die achteraf al gehuurd blijkt te worden door iemand 
anders. De oplichter is er nu vandoor met jouw 
borgsom. Dit is lastiger te voorkomen, maar er is een 
truc. Upload voor je een contract tekent, eerst even 
de foto’s van de kamer op Google Images. Zo kan je 
checken of de foto’s niet ergens anders op internet te 
vinden zijn en of de kamer wel echt te huur staat.

Tip 3: Kopie ID? Zeg nee!
Je ziet een mooie kamer, maar de verhuurder woont 
in het buitenland. Hij wil alleen zijn kamer aan jou 
verhuren als hij zeker weet dat jij betrouwbaar 
bent, dus hij vraagt om een kopie van je ID-kaart 
uit te wisselen. Een paar weken later worden jouw 
identiteitsgegevens misbruikt om een lening af te 
sluiten. Dit is makkelijk te verhelpen: kopie ID? Zeg nee! 
Stuur nooit zomaar een kopie van je ID of paspoort. Als 
je toch een kopie stuurt, gebruik dan de kopie ID-app 
van de overheid en streep je BSN-nummer weg. Je kan 
via de app eventueel ook een watermerk toevoegen.

Tip 4: Reken jezelf niet rijk
Reken jezelf niet rijk bij lage prijzen. Als je een 
kameradvertentie tegenkomt die ‘te mooi lijkt om waar 
te zijn’, dan moet je extra alert zijn. Vergelijk prijzen op 
verschillende websites om een indruk te krijgen van wat 
‘normaal’ is in de stad waar jij een kamer zoekt. 

Hoe kom je dan aan een goede kamer?
Het is een goed idee om je (online) zoektocht te 
beginnen bij betrouwbare studenten huisvestings-
organisaties. Heb je toch een mooie kamer gezien op 
een andere site? Doe dan goed onderzoek naar de 
verhuurder. Als je de tips opvolgt, is de kans dat je 
slachtoffer wordt van een oplichter heel klein. Wat 
je verder nog kan helpen: vertel iedereen dat je een 
kamer zoekt. Je tante, je 80-jarige buurvrouw, de 
voetbalvriend van je broer, iedereen. De kans is groot 
dat er in je netwerk iemand is die de ideale kamer voor 
jou weet!

Toch opgelicht?
Neem contact op met de politie of doe een melding bij 
de fraudehelpdesk.nl

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

03-06-2020 Het bouwen van een schuur voor tijdelijke 

bewoning, Sint Antoniehof kavel 5 sectie G 

nummer 814 in Maasdam.

03-06-2020 Het bouwen van een woning, 

Ambachtsheerenlaan kavel 3 in  

Zuid-Beijerland.

03-06-2020 Het plaatsen van beschoeiing, Fortlaan 21 

in Numansdorp.

03-06-2020 Het plaatsen van een dakkapel, 

Zwartsluisje 15 in Zuid-Beijerland.

03-06-2020 Het plaatsen van een dakkapel, 

Zwartsluisje 17 in Zuid-Beijerland.

03-06-2020 Het realiseren van een opbouw op de 

garage, Bachlaan 174 in Oud-Beijerland.

03-06-2020 Het wijzigen van de bestemming, 

Viskilstraat 37 in Mookhoek.

04-06-2020 Het bouwen van een woning, Fortlaan 11 

in Numansdorp.

04-06-2020 Het verbouwen van de woning, 

Koninginneweg 110 in Oud-Beijerland.

05-06-2020 Het plaatsen van een kleine overkapping, 

Rietwaard 6 in Heinenoord.

08-06-2020 Het plaatsen van een houten berging, 

Boezemsingel 7 in Oud-Beijerland.

08-06-2020 Het verlagen van de stoep voor een in-/

uitrit, Waterhoen 17 in Oud-Beijerland.

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

02-06-2020 Het realiseren van een opbergruimte in de 

voortuin voor fiets en/of vuilcontainer,

Emmastraat 2a in Oud-Beijerland.

04-06-2020 Het verbouwen van de woning, 

Burgemeester de Zeeuwstraat 52 in 

Numansdorp.

04-06-2020 Het realiseren van een dakopbouw, 

Wolweversweg 1 in Oud-Beijerland.

05-06-2020 Het plaatsen van een dakkapel op het 

zijdakvlak van de woning, Hoenderhof 8 in 

Numansdorp.

05-06-2020 Het aanleggen van een tweede uitrit 

ten behoeve van 2 parkeerplaatsen, 

Van Hogendorpstraat 15 in Numansdorp.

08-06-2020 Het kappen van een boom, nabij 

Goidschalxoordsedijk, perceel 953, sectie G 

in Heinenoord.

08-06-2020 Het realiseren van een terras op de eerste 

verdieping, Rustenburgstraat 2a in 

Puttershoek.

09-06-2020 Het plaatsen van een dakkapel Harp 12 in 

Klaaswaal, Harp 12 in Klaaswaal.

09-06-2020 Het vervangen van een bestaande 

drijvende woning, Schenkeldijk 61b in 

Strijen.

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

04-06-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Bakhuis 24 in 

Oud-Beijerland.

04-06-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Weverseinde 

343 in Puttershoek.

05-06-2020 Het verwijderen en afvoeren 

van asbesthoudende materialen, 

Industriestraat 15 in Numansdorp.

08-06-2020 Het verwijderen en afvoeren van 

asbesthoudende materialen, Asterstraat 

21 in Zuid-Beijerland.

V E R V O L G



Beslistermijn verlengen

Datum 

 verlenging

Zakelijke inhoud

02-06-2020 Het plaatsen van reclame, Ferrarilaan 5 in 

Oud-Beijerland. De beslistermijn wordt 

met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 

2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum 

wordt daardoor 17-07-2020.

08-06-2020 Het plaatsen van een damwand, Waleweg 

13 in Strijen. De beslistermijn wordt met 6 

weken verlengd volgens art. 3,9 lid 2 van 

de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 

daardoor 24-07-2020.

Verleende APV- 
vergunningen/-ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

03-06-2020 Exploitatievergunning voor restaurant 

Zoet, Zomerplein 15 in Puttershoek.

03-06-2020 Exploitatievergunning voor ‘Bij Babette’, 

Pieter Repelaerstraat 59 in Puttershoek.

04-06-2020 Exploitatievergunning voor B&B Perceel 

2919, Nieuweweg 20 in ’s-Gravendeel.

Wet op de Kansspelen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

03-06-2020 Aanwezigheidsvergunning voor 2 

speelautomaten bij ‘Bij Babette’, Pieter 

Repelaerstraat 59 in Puttershoek.

Verleende DHW- 
vergunningen/-ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

03-06-2020 Drank- en horecawetvergunning voor 

restaurant Zoet, Zomerplein 15 in 

Puttershoek.

03-06-2020 Drank- en horecawetvergunning voor 

‘Bij Babette’, Pieter Repelaerstraat 15 in 

Puttershoek.

Overzicht collecte(s) 

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

15 t/m 20 juni Maag Lever Darm Stichting, alle dorpen in 

de Hoeksche Waard.

Collecte Maag Lever Darm 
Stichting
Van maandag 15 tot en met vrijdag 20 juni gaat 
de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) als eerste 
collectefonds weer langs de deuren. Verantwoord en 
volgens de richtlijnen. De MLDS heeft er, mede gezien 
de afname van beschikbare stortingsautomaten, voor 
gekozen om geen contante giften in te zamelen dit jaar.

Manier van collecteren
Vanwege het coronavirus collecteren zij dit jaar met 
een kartonnen collectebus waarop een grote QR-
code is afgebeeld. U ziet dus een vertrouwde groene 
collectebus, maar u kunt geen contante donatie 
doen. Er kan mobiel gedoneerd worden door de QR-
code te scannen op de kartonnen collectebus. Deze 
code kan door de gever vanaf een afstand gescand 
worden, waardoor de richtlijn van 1,5 meter afstand 
gewaarborgd is. Wanneer u moeite heeft met de QR-
iDEAL betaling, kunt u ook vragen om de donatieflyer. 

Hier staan ook de bankgegevens op van de Maag Lever 
Darm Stichting. U kunt ook online doneren  
www.mlds.nl.

Er kan weer verantwoord gecollecteerd 
worden
Voor alle duidelijkheid, het collecteren is nooit 
verboden geweest door regering of RIVM. De goede 
doelen zijn er op eigen initiatief mee gestopt. Nu 
de maatregelen iets soepeler zijn geworden en er 
protocollen zijn opgesteld, kan er weer verantwoord 
worden gecollecteerd.

Bekendmaking

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt bekend dat zij het volgende heeft besloten:

• Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken ter hoogte van Klompenmaker 10 in 
Oud-Beijerland;

• Het instellen van een 30 km/uur-zone op het 
wegvak Fortlaan tussen de Rietheuvel en Molendijk 
en op de Dorpshaven tot de aansluiting op de 
Fortlaan in Numansdorp.

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. 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
maakt ook bekend dat zij heeft besloten:

• eenrichtingsverkeer in te stellen in zuidelijke 
rijrichting voor alle verkeer op de Fortlaan in 
Numansdorp op het weggedeelte vanaf de 
toe- en uitgang van de dorpshaven tot aan de 
Rietheuvel.

 -  Het fietsverkeer en de voetgangers zijn 
uitgezonderd van de eenrichtingsweg door 
middel van het aanwijzen van een verplicht 
fietspad; 

 -  Het fietsverkeer en de voetgangers op het 
fietspad langs de Fortlaan zijn uit de voorrang 
gehaald;

Tot het intrekken/wijzigen van onderdeel 25 en 
31 van het verkeersbesluit gepubliceerd in de 
Staatscourant van 14 december 2018 en met 
aanvulling van de motivering en aanpassing van de 
datum inwerkingtreding in stand gelaten bij beslissing 
op bezwaar van 27 augustus 2019 in die zin dat deze 
komen te luiden zoals hierboven onder 1, 2, 3 en 4 
vermeld. 

Tegen dit besluit kan binnen een termijn van 6 weken 
beroep worden ingesteld bij Rechtbank Rotterdam, 
sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam.

Vastgesteld 
bestemmingsplan en 
verleende omgevings-
vergunning ‘Polderdijk 47 
Maasdam’ ter inzage
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op 
dinsdag 26 mei het bestemmingsplan ‘Polderdijk 47’ 
vast (NL.IMRO.1963.OVMSDPOLDERDIJK47-VG01). 
Het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Mol’ maakt het 
mogelijk om op de locatie Polderdijk 47 in Maasdam 
de bestaande bestemming te veranderen naar een 
woonbestemming, inclusief het veranderen en 
vergroten van de bestaande bedrijfswoning naar een 
burgerwoning. 

Het bestemmingsplan is ongewijzigd 
vastgesteld
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-
omgevingsvergunning lagen vanaf 28 september 
tot en met 8 november 2019 gedurende 6 weken 
ter inzage. Tijdens deze periode konden zienswijzen 
worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

Verleende omgevingsvergunning 
‘Polderdijk 47 Maasdam’
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 
heeft een omgevingsvergunning verleend voor het 
vergroten van de bestaande woning door het plaatsen 
van een aanbouw op het adres Polderdijk 47 in 
Maasdam.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, de 
omgevingsvergunning en alle bijlagen kunt u bekijken 
via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder 
IMRO-code:  
NL.IMRO.1963.OVMSDPOLDERDIJK47-VG01). Wilt u 
de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan een 
afspraak met het team Omgeving via telefoonnummer 
14 0186 | 088 – 647 36 47.

Coördinatieregeling
De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 
van de Wet ruimtelijke ordening is van toepassing 
op de procedure voor het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning. Dit houdt in dat het besluit 
tot het vaststellen van het bestemmingsplan en het 
besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning 
gezamenlijk zijn voorbereid. Tegen de vaststelling 
van de besluiten (het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning) kan in 1 keer beroep worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State.

Beroep indienen
Tegen het besluit van de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen en het besluit van het 
college om omgevingsvergunning te verlenen staat 
rechtstreeks beroep open bij de Raad van State. Een 
beroepschrift kunt u ingang van zaterdag 13 juni tot 
en met woensdag 24 juni worden ingediend door een 
belanghebbende die:
• aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat 

is geweest om een zienswijze tegen een 
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 bestemmingsplan 
via een voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning 
treden in werking 1 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. 

Vervolg



Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende 
in het beroepschrift direct moet aangeven welke 
beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na 
afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen 

nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. 
Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en 
herstelwet van toepassing is.

Vragen?
Heeft u een vraag over dit vastgestelde 

bestemmingsplan en verleende 
omgevingsvergunning? Neem dan contact op 
met Sabine Voskamp van team Omgeving via 
telefoonnummer 088 – 647 14 75.

Nieuws uit de gemeenteraad

Raadsvergadering  
dinsdag 16 juni
Dinsdag 16 juni om 19.30 uur vindt er een digitale 
raadsvergadering plaats. U kunt deze vergadering 
volgen via www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / 
Rechtstreekse uitzendingen & geluidsverslagen of via 
https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live.

De stukken voor deze vergaderingen vindt u op 
www.gemeentehw.nl / Gemeenteraad / Agenda’s en 
vergaderstukken / 16 juni 2020.

Spreekrecht
De gemeenteraad geeft inwoners de gelegenheid om 
aan het begin van de raadsvergadering in te spreken 
over de onderwerpen die op de agenda staan. Door 

het digitaal vergaderen gaat dat anders dan u gewend 
bent. U kunt nu uitsluitend schriftelijk gebruik maken 
van het inspreekrecht. U kunt uw schriftelijke inspraak 
tot uiterlijk dinsdag 16 juni 12.00 uur mailen naar 
griffie@gemeentehw.nl. Vermeld daarbij uw naam en 
het agendapunt waarover u inspreekt.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met de 
griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer 
088 - 647 18 74.

De agendapunten voor deze vergadering:
1. Vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht burgers
4. Vaststellen besluitenlijst 26 mei 2020
5. Vragenhalfuur raadsleden

6. Lijst van ingekomen stukken 15 mei tot en met 
4 juni 2020

7. Raadsinformatiebrieven 15 mei tot en met 4 juni 
2020

8. Coördinatieverordening Wro gemeente Hoeksche 
Waard 2020

9. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en 
jaarrekening 2019 GR Omgevingsdienst ZHZ

10. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en 
jaarrekening 2019 GR Veiligheidsregio ZHZ

11. Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en 
jaarrekening 2019 GR Dienst Gezondheid & Jeugd 
ZHZ

12. Actieplan economische gevolgen voor 
ondernemers en noodsteun opzetten in verband 
met de coronacrisis

13. Moties Vreemd aan de orde van de dag

V E R V O L G

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


