GEMEENTE BERICHTEN
Week 25, 22 juni 2022
Bekendmakingen via
www.officielebekendmakingen.nl
De gemeente Hellevoetsluis publiceert haar bekend
makingen online op www.officielebekendmakingen.nl
of via www.hellevoetsluis.nl – Bestuur & Organisatie –
Bekendmakingen.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Het college van burgemeester en wethouders van
Hellevoetsluis maakt het volgende bekend:

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning
Nummer
Datum beschikking
Datum verzending
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 88
: 13 juni 2022
: 13 juni 2022
: oprichten bedrijfshal met kantoor
: Voltaweg 1 en Brailleweg 6
Hellevoetsluis

Nummer
Datum beschikking
Datum verzending
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 132
: 9 juni 2022
: 13 juni 2022
: veranderen bekleding dakkapel
: 3224XE Korenaar 62
Hellevoetsluis

Nummer
Datum beschikking
Datum verzending
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 138
: 10 juni 2022
: 14 juni 2022
: vervangen kozijnen
: 3223EN Moriaanseweg Oost 136
Hellevoetsluis

Nummer
Datum beschikking
Datum verzending
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 142
: 17 juni 2022
: 17 juni 2022
: plaatsen schuur
: 3223ED Handbalpad 3 en 5
Hellevoetsluis

Nummer
Datum beschikking
Datum verzending
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 156
: 17 juni 2022
: 17 juni 2022
: vervangen berging
: 3224AC Kanaalweg Oostzijde 76
Hellevoetsluis

Nummer
Datum beschikking
Datum verzending
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 167
: 16 juni 2022
: 17 juni 2022
: vervangen kozijnen
: 3222BG Meeuwenlaan 23
Hellevoetsluis

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Nummer
Datum ontvangst
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 114
: 11 april 2022
: plaatsen dakkapel
: 3222KD Rijksstraatweg 191
Hellevoetsluis

Nummer
Datum ontvangst
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 127
: 21 april 2022
: realiseren kringloopwinkel
: 3225LL Nijverheidsweg 5
Hellevoetsluis

Nummer
Datum ontvangst
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 136
: 25 april 2022
: plaatsen aanbouw
: 3225TE Hermes 13
Hellevoetsluis

Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen
van anderen dan de direct belanghebbenden betrokken
zijn. De Algemene wet bestuursrecht geeft belang
hebbenden de mogelijkheid om binnen 6 weken na
verzending van het besluit tegen dat besluit een

gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester
en wethouders. Voor degene die een bezwaarschrift
heeft ingediend bestaat tevens de mogelijkheid een
voorlopige voorziening te verzoeken aan de Rechtbank
Rotterdam, sector Bestuursrecht, indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

van de Rechtbank te Rotterdam (Postbus 50951, 3007
BM Rotterdam).
Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. De verzoeker om een voorlopige voorziening is
een griffierecht verschuldigd.

Aanvragen omgevingsvergunning
Nummer
Datum ontvangst
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 187
: 12 juni 2022
: plaatsen dakkapel
: 3225CJ Oranjetip 11
Hellevoetsluis

Nummer
Datum ontvangst
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 188
: 13 juni 2022
: plaatsen balkonbeglazing
: 3224HG Waterlinze 2
Hellevoetsluis

Nummer
Datum ontvangst
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 189
: 13 juni 2022
: plaatsen dakopbouw
: 3223VE Lunenburgstraat 4
Hellevoetsluis

Nummer
Datum ontvangst
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 190
: 14 juni 2022
: verbreden uitrit
: 3223RD Martin Luther
Kinglaan 199 Hellevoetsluis

Nummer
Datum ontvangst
Activiteiten

: WABO 2022 191
: 8 juni 2022
: veranderen bestemming
naar wonen
: 3223KE Rijksstraatweg 272 a en b
Hellevoetsluis

Plaatselijk bekend
Nummer
Datum ontvangst
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 192
: 13 juni 2022
: plaatsen berging met overkapping
: 3224CJ Getijstroom 12
Hellevoetsluis

Nummer
Datum ontvangst
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 193
: 14 juni 2022
: vervangen kozijnen
: 3225CB Koolwitje 33
Hellevoetsluis

Nummer
Datum ontvangst
Activiteiten
Plaatselijk bekend

: WABO 2022 194
: 17 juni 2022
: realiseren inrit
: 3221BT Sterkenburglaan 33
Hellevoetsluis

Informatie over een aanvraag of de wettelijke mogelijk
heden kunt u iedere werkdag tijdens het telefonisch
spreekuur van 10 tot 12 uur verkrijgen bij de afdeling
Beheer, Vergunningen & Handhaving, telefoonnummer
14 0181.

POLITIEK EN BESTUUR
Agenda raad op
woensdag 22 juni 2022
In 2022 vergadert de gemeenteraad op woensdagen.
Aanvang van de raadsvergadering is 20.00 uur en de
locatie is de raadzaal van het gemeentehuis aan de
Oostzanddijk 26.
U bent van harte welkom om de raadsvergadering te
volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal.

Agenda raadsvergadering

01 Opening en mededelingen.
02 Vaststellen agenda.
03 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering
van 25 mei 2022.
04 Hamerstukken.
05 Lijst van ingekomen stukken.
06 Instemmen met het aanpassen van de Financiële
Verordening gemeente Hellevoetsluis 2017.
07 Vaststellen Koersdocument Omgevingsvisie Voorne
aan Zee.
08 Instemmen met de concept zienswijze op de ontwerp
begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond.
09 Beschikbaar stellen van een extra krediet voor de
realisatie van MFA de Ploegschaar.
10 Kennisnemen van het jaarverslag leerplicht gemeenten
Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne 20202021.
11 Beschikbaar stellen krediet voor Regiodeal
programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt.
12. Kennisnemen van de Jaarrekening 2021 van de
DCMR Milieudienst Rijnmond en geen zienswijze
indienen ten aanzien van de Begroting 2023 van de
DCMR Milieudienst Rijnmond
13. Instemmen met de zienswijze op de Ontwerpbegroting
MRDH 2023.
14. Nemen van een voorbereidingsbesluit en bekrachtigen
geheimhouding.
15 Instemmen met aanbesteden accountantsdienst
Voorne aan Zee.
16. Vaststellen Koersdocument Omgevingsvisie Voorne
aan Zee.
Vervolg op de tweede gemeentepagina.

GEMEENTE HELLEVOETSLUIS
Oostzanddijk 26
3221 AL Hellevoetsluis
14 0181

Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Telefoonnummer
(op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)

Het college van burgemeester en wethouders van
Hellevoetsluis maakt bekend dat met toepassing
van artikel 2.60 onder d van de Wet Basisregistratie
personen(BRP) de volgende Personen zijn ingeschreven
in de Basisregistratie personen van Hellevoetsluis met de
volgende gegevens:

Melding woon- of leefomgeving
www.hellevoetsluis.nl/melding
Bereikbaarheid wijkopzichters via tel. 14 0181
Maandag tot en met donderdag 8.00 tot 9.00 uur en
13.00 tot 14.00 uur.
Vrijdag 8.00 tot 9.00 uur.

1. mevrouw E.A. Strachan, Parnassialaan 91, met ingang
van 19 mei 2022 vertrokken naar het Land Onbekend;
2. de heer J. Koehoorn, Pauwoog 13, met ingang van
19 mei 2022 vertrokken naar het Land Onbekend;

Openingstijden
Gemeentehuis gesloten voor publiek, Burgerzaken en
WIZ-loket alleen op afspraak voor urgente vragen.
Een afspraak kunt u telefonisch maken via tel. 14 0181

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van bekendmaking hiervan bezwaar
maken en wel door het indienen van een bezwaarschrift
bij het college van burgemeester en wethouders van
Hellevoetsluis (Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis).
Tevens kunnen belanghebbenden een verzoek om voor
lopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter

WIZ-loket (Oostzanddijk 28)
Telefonisch spreekuur

9.00 - 11.00 uur

www.hellevoetsluis.nl
www.twitter.com/gemeentehsluis
www.facebook.com/hellevoetsluis
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17. Benoemen beoogd griffier gemeente Voorne aan Zee.
18. Beschikbaar stellen krediet voor de strategische
aankoop van de panden Rijksstraatweg 11, Tolweg
West 15 en 17.
19. Begrotingswijzigingen.
20. Rondvraag.
21. Sluiting.

Inspreken:

In de raadsvergadering is inspreken niet mogelijk.

Raadplegen agendapunten en bekijken/
beluisteren vergaderingen

De agenda is te raadplegen via de gemeentelijke website
www.hellevoetsluis.nl: Bestuur en organisatie – Politieke
kalender. Daar ziet u altijd de vergaderingen van de komende periode. Klik op de vergadering om de agenda te
raadplegen en de vergaderstukken in te zien.
De vergaderingen zijn rechtstreeks te bekijken en te
beluisteren via de gemeentelijke website. Klik op Bestuur
en organisatie. Onderaan ziet u een grote knop ‘volg de
raad live’.
Heeft u de vergadering gemist, dan is het mogelijk vanaf
de dag na de vergadering deze alsnog te bekijken en te
beluisteren. Dit gaat op dezelfde wijze als bij het
rechtstreeks bekijken en beluisteren.

Bouw mee aan Voorne aan Zee: geef
uw mening over communicatie en
participatie in de nieuwe gemeente
De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
vormen vanaf 1 januari 2023 samen de nieuwe gemeente
Voorne aan Zee. Twee onderwerpen waaraan gewerkt
wordt, zijn communicatie- en participatiebeleid. Voor de
nieuwe gemeente is het belangrijk om samen te werken
met inwoners, ondernemers en maatschappelijke
instellingen. Wat u daarbij belangrijk vindt, willen we graag
van u weten. Via een enquête kunt u uw mening geven.

Enquête invullen t/m 26 juni

Wat vindt u bijvoorbeeld belangrijk als het gaat om uw
betrokkenheid bij onderwerpen in de gemeente, of in
uw eigen buurt? Hoe wilt u geïnformeerd worden?
Hoe wilt u aangesproken worden door de gemeente?
Daarover stellen we u in de
enquête een aantal vragen.
De uitkomsten worden gebruikt
voor het maken van het nieuwe
communicatiebeleid en participatiebeleid voor de nieuwe gemeente
Voorne aan Zee. Van 13 juni t/m 26
juni 2022 kunt u de vragenlijst
digitaal invullen. De vragenlijst is te vinden via de QR-code
bij dit bericht of op www.naar1gemeenteopvoorne.nl. Het
invullen duurt ongeveer 8 minuten.

Communicatie en participatie Voorne aan Zee

We vragen alle inwoners om hun mening. Maar ook
ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals
jeugdwerk en ouderenzorg. En natuurlijk ook deskundigen
die weten wat belangrijke ontwikkelingen zijn op
deze onderwerpen. Het communicatiebeleid is naar
verwachting dit najaar af. Het participatiebeleid wordt
dit najaar verder uitgewerkt, maar wordt door de nieuwe
gemeenteraad na 1 januari 2023 besproken. De voortgang en uitwerking wordt gedeeld op de fusie-website
www.naar1gemeenteopvoorne.nl en via de gemeentelijke
communicatiemiddelen.

Check de coronaregels
in jouw vakantieland!
Ga goed voorbereid op reis!
Paspoort

Zonnebrand

Zwembroek

Coronaregels
bekend

Vragen over reizen en corona? Kijk op
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/coronaenreizen

Herindelingsverkiezingen
op 23 november –
informatie voor politieke partijen
Op 23 november 2022 kunnen inwoners van Brielle,
Hellevoetsluis en Westvoorne stemmen voor de nieuwe
gemeenteraad van Voorne aan Zee. Wilt u als politieke
partij meedoen aan deze herindelingsverkiezing? Op de
website www.naar1gemeenteopvoorne.nl/verkiezingen
leest u hoe u zich als nieuwe of bestaande lokale
politieke partij kunt registreren en hoe u de kandidatenlijst
aanlevert. Ook leest u hier met welke belangrijke data
u rekening moet houden. En hoe de verkiezingsuitslag
bekend wordt gemaakt.

ONDERWIJS, ZORG EN VEILIGHEID
Speelterreinen rookvrij
In de week van 31 mei zijn de rookvrij borden geplaatst
bij de grotere speelterreinen in Hellevoetsluis. Zo ook
op het speelterrein naast OBS de Kring. Onder toeziend

Coronabewijs

010 443 80 31
Of scan de QR-code

oog van wethouder Peter Schop en de kinderen van de
leerlingenraad is het bord onthuld.
De gemeente Hellevoetsluis is aangesloten bij de rookvrije
generatie en zet zich in voor rookvrije kindomgevingen.
Stap voor stap werken we met elkaar toe naar een
rookvrije generatie, waarin ieder kind kan sporten, buiten
spelen en leven zonder mee te roken.
Het bord is niet alleen geplaatst bij het speelterrein naast
OBS de Kring, maar onder andere ook bij de natuurspeeltuin en de speelterreinen in het Ravense park, het
Trambaanpad, de Wanmolen, Nieuwenhoorn en Oudenhoorn. De borden zijn niet voor niets in de week van 31
mei geplaatst, want 31 mei was het wereld niet roken dag!
Het thema van dit jaar is Commit to Quit, of Stoppen met
volle inzet. Want als je echt wilt stoppen, is de kans groot
dat het gaat lukken. Ikstopnu.nl wil jou helpen om te
beginnen met stoppen. Of om gestopt te blijven. Dit kan
natuurlijk ook iedere andere dag van het jaar! Waarschijnlijk weet je wel dat het beter is om te stoppen met roken.
Maar waarom wil jij stoppen? Wil je fit zijn voor je (klein)
kinderen? Of geld besparen? Maak een lijst met alle
redenen. Denk na of een stopmiddel of stopbegeleiding
jou kan helpen. Je kunt ook om advies vragen bij de
gratis Stoplijn (0800-1995). En dan… volhouden!
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20.00-22.00 uur Theater Twee Hondjes
ALGEMEEN

Gratis
deelname

Oekraïense vluchtelingen verlaten

n
Inclusief éé
consumptie

Europarcs voor andere locaties in
onze regio
Sinds 18 maart 2022 werden er vluchtelingen uit Oekraïne
opgevangen op Europarcs Poort van Zeeland. Ook Citta
Romana heeft vluchtelingen opgevangen. Vanaf donderdag 16 juni worden zij opgevangen op andere locaties in
onze regio. Dit is in lijn met de afspraken die zijn gemaakt
voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op het
vakantiepark. Met het hoogseizoen in aantocht heeft
Europarcs de huisjes weer nodig voor vakantiegangers.
Binnen de regio wordt ondertussen gezocht naar plekken
voor de langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen,
ook in Hellevoetsluis. Een belangrijke voorwaarde die de
gemeente daarin meeneemt is dat de units/huisjes later
ook ingezet kunnen worden als tijdelijke starterswoningen.
Dit bevindt zich nog in de onderzoeksfase.

30 juni

De Veiligheidsregio verzorgt de regionaal gecoördineerde
opvang en kijkt waar er in de regio plekken beschikbaar
zijn. Voor de groep uit Hellevoetsluis zijn deze gevonden
in Schiedam, Capelle aan den IJssel en Dirksland. Voor
Oekraïners die door particulieren worden opgevangen
verandert er vooralsnog niks.
Als gemeente vinden we het belangrijk om de verantwoordelijkheid te nemen voor de opvang van deze
mensen. We zijn dan ook blij dat dit op deze manier
mogelijk was. Gemeente Hellevoetsluis bedankt alle
vrijwilligers en vrijwillige instanties die zich hebben
ingezet, en nog steeds inzetten, voor de opvang van de
Oekraïense vluchtelingen!

Café GEZIeN Voorne
Café GEZIeN Voorne is een nieuw (ouder)initiatief op
Voorne. Het kennis- en ontmoetingscafé voor (groot-,
pleeg-) -ouders en jeugdprofessionals organiseert voor
het eerst een themabijeenkomst in Hellevoetsluis. Op
donderdag 23 juni 2022, vanaf 19.30 uur kunt u terecht
in Buurthuis Hart van Hellevoet, De Eik 68, 3224TD
Hellevoetsluis.
Het team van Café GEZIeN VO, Brigitte van Egmond
en Diana Kievit, presenteren in samenwerking met
Kwadraad Maatschappelijk Werk het thema: ‘Ieder kind
is anders!’
De sprekers nemen u mee in de vooroordelen, mijlpalen
en successen van opvoeden bij diagnoses zoals autisme,
ADHD, LVB, enz. Zij delen ervaringsverhalen, tips en
tools en er is ruimte en tijd om ervaringen te delen.
Wilt u ook een avond bijwonen, kennis opdoen, praten

Ben jĳ tussen de 18 en
23 jaar? Strĳd dan alleen of
samen met vrienden mee!
Test jouw kennis over drugs, alcohol en mentale gezondheid. Ga de competitie aan
met andere teams. Waardoor ga je hallucineren? Waardoor word je euforisch?

Aanmelden (voor 29 juni) en meer info via de QR-code

over uw kind(eren), tips ophalen en uw ervaringen te
delen? Of gewoon een gezellig avondje voor uzelf met
gelijkgestemden of beter nog... bondgenoten? Meld

u dan aan! Een email naar cafegezienvo@gmail.com
volstaat. Ook op Facebook en Instagram: @cafegezienvo
kunt u informatie ophalen.

Als lokale verbinder helpen wij graag mee
met het bereiken van jouw doelen!

www.groothellevoetmediacentrum.nl

