GEMEENTEHUIS
W. van Vlietstraat 6
3262 GM
Oud-Beijerland
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Telefoon 14 0186
info@oud-beijerland.nl
www.oud-beijerland.nl

STORINGSDIENST CALAMITEITEN:
T 088 - 647 16 72 (buiten kantooruren)
STORING OPENBARE VERLICHTING:
http://storing.moononline.nl
T (076) 581 06 58 (kantooruren)
T (06) 42 23 64 22 (spoed, buiten kantooruren)

Gemeentezaken? Afspraak maken!
Een afspraak maakt u eenvoudig
online via www.oud-beijerland.nl

Vrijdag 2 februari 2018
schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

AWB BEKENDMAKINGEN
Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend:
Verzending d.d.

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

24-01-2018

Het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak; Houtblazerspad 43.

1

24-01-2018

Het oprichten van 51 woningen en een geluidsscherm (locatie voormalig tuincentrum); Beneden Oostdijk 64.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

18-01-2018

Het veranderen van de bestemming in
volledig wonen; Havendam 30.

23-01-2018

Het veranderen van de kozijnen in de
voorgevel; Albert Schweizererf 16.

24-01-2018

Het vervangen van het badkamerraam en
kozijn aan de voorzijde; Karrespoor 40.

29-01-2018

Het verbouwen van kantoor, wijzigen
dakconstructie en bouwen veranda;
Koninginneweg 3.

van de Algemene wet bestuursrecht, een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken
volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand
schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus
2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Het bezwaarschrift dient te worden
ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Na indiening
van het bezwaarschrift kan de indiener ervan, die de behandeling van
het bezwaarschrift niet kan afwachten, bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank in Dordrecht een verzoek indienen om een voorlopige
voorziening te treffen (voor dit verzoek is griffierecht verschuldigd).
Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij:
1. afdeling Publiekszaken (team Vergunningen), W. van Vlietstraat 6,
telefoon 14 0186

BEZWAREN
Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden, op grond

GEVRAAGD: LEDEN
KLANKBORDGROEP
PRAAT EN DENK MEE OVER ONS HONDENBELEID!
Mensen en honden… voor de één een dagelijkse bron van vreugde; voor de ander een vrijwel dagelijkse bron van ergernis. Als
beheerder van de openbare ruimte heeft de gemeente met beide
partijen te maken. Wij beschouwen het dan ook als onze missie
om recht te doen aan de wensen en behoeften van hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Dat doen wij graag met u!

KLANKBORDGROEP
Wij zijn daarom op zoek naar inwoners (zowel met als zonder
hond) die - verenigd in een klankbordgroep - met ons mee willen
praten én denken over het hondenbeleid in Oud-Beijerland! Wat
gaat goed, wat kan beter of wat moeten we beslist niet (meer) of
juist wel doen. Het is de bedoeling om daarover in de komende
maanden maximaal zes keer met elkaar van gedachten te wisselen en te komen tot praktische en breed gedragen voorstellen,
oplossingen en adviezen. Daarna vindt terugkoppeling plaats
aan de wijkbewoners, zodat ook de niet-klankbordgroepleden
een ‘stem’ hebben. Uiteindelijk is het aan het college van burgemeester en wethouders om een besluit te nemen.

Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet. Hebt u
nog vragen of wilt u aanvullende informatie? Neem dan gerust
contact op met Katelijn Kelder-Houtbraken van team communicatie, telefoon 088 – 647 19 24.

CONTROLE HONDENBEZIT 2018
IS ÚW HOND AL AANGEMELD?
Voor Oud-Beijerland verzorgt SVHW de hondenbelasting. Jaarlijks controleert LEGITIEM BV hiervoor het hondenbezit. Dit
jaar vindt de controle van 12 tot en met 16 maart plaats. De
controleurs kunnen zich legitimeren als werknemer bij LEGITIEM BV. Treffen zij een hond aan waarvoor de eigenaar geen
belasting betaalt, dan melden zij dat bij SVHW.
Hoeveel hondenbelasting u betaalt, is afhankelijk van het aantal
honden dat u bezit.
Heeft u een hond of pas een hond aangeschaft? Dan bent u
verplicht hiervan aangifte te doen. Heeft u geen hond meer of
vertrekt u naar een andere gemeente? Meld dit bij SVHW. U ontvangt dan mogelijk teveel betaald belastinggeld terug.
U kunt uw hond aanmelden door bij ‘Mijn SVHW’ in te loggen
met uw DigiD. Maar u kunt uw hond ook telefonisch aanmelden
via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873. Afmelden kan alleen via
de website of schriftelijk.
SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal
www.svhw.nl
(0186) 577 222 of (0800) 02 00 873

AFSPIEGELING
Wat de bemensing van de klankbordgroep betreft, denken wij
aan maximaal twaalf leden, waarbij onze voorkeur uitgaat naar
een evenwichtige vertegenwoordiging van de wijken en mensen
met en zonder hond. Kortom, een klankbordgroep als afspiegeling van de Oud-Beijerlandse samenleving.
AANMELDEN
Voelt u zich aangesproken en wilt u met ons meedenken en
meepraten? Meld u zich dan aan vóór 19 februari 2018 via www.
oud-beijerland.nl
De eerste vergadering van de klankbordgroep vindt plaats op
maandag 12 maart vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis OudBeijerland. De vergadering staat in het teken van nadere kennismaking en informatie-uitwisseling over het plan/traject.

BEKENDMAKINGEN
• laad- en losplaats
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om
op de volgende locatie een laad- en losplaats aan te leggen:
-

Gravinnelaan (de strook langs de rijbaan ter hoogte van Gravinnelaan 9 over een lengte van circa 20 meter)

Tegen deze besluiten kan iedere belanghebbende binnen een
termijn van zes weken een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-

Dorpse charme. Stadse allure.

De volledige tekst van de verkeersmaatregel ligt vanaf vrijdag 2
februari 2018 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6.
• omgevingsvergunning brandveiligheid
Het college van burgemeester en wethouders is van plan een
omgevingsvergunning te verlenen voor ‘het in gebruik nemen
of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid’:
-

Graaf van Egmondstraat 46;

Het ontwerpbesluit (kenmerk Z-17.26677) ligt met bijbehorende stukken met ingang van 5 februari 2018 gedurende zes
weken tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder zienswijze
naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Post¬bus 2003, 3260
EA Oud-Beijerland. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij het loket vergunningen, telefoon 088 – 647 15 96 of 088 – 647 16 43.

COLLEGESPREEKUUR
Het college van burgemeester en wethouders houdt maandelijks spreekuur voor inwoners van Oud-Beijerland. Om ons
goed voor te bereiden én u daardoor beter en gerichter van
dienst te kunnen zijn, hanteren wij een ‘afsprakenspreekuur’.
Het eerstvolgende collegespreekuur vindt plaats op dinsdag
13 februari van 18.30 tot 19.30 uur. Wanneer u hiervan gebruik
wilt maken, dan kunt u zich tot en met vrijdag 9 februari aanmelden. Dit kan per e-mail secretariaatbs@oud-beijerland.nl of
telefonisch 088 – 647 15 06 of 15 07. Graag ook uw vraag of het
onderwerp dat u aan de orde wilt stellen, vermelden.

SNEL INTERNET BUITENGEBIED VERLENGDE INSCHRIJFTERMIJN
De inschrijftermijn voor snel internet Hoeksche Waard is verlengd. Greenet kan namelijk pas beginnen met de aanleg van
het netwerk bij tweehonderd aanmeldingen of meer en dit aantal is nog niet gehaald!
De Hoeksche Waardse gemeenten en provincie Zuid-Holland
beschouwen snel internet als basisbehoefte en brengen daarom dit aanbod opnieuw onder uw aandacht. Met de steun van
de gezamenlijke gemeenten en de provincie krijgen inwoners
van het buitengebied hoge korting op de aansluitkosten, zodat
deze maximaal € 19,95 bedragen. U kunt zich aanmelden op de
website http://greenet.nl/hoekschewaard.

VERGADERINGEN COMMISSIE
WELSTAND EN MONUMENTEN
De vergadering van de commissie Welstand en Monumenten
vindt elke dinsdag in de even weken plaats in het gemeentehuis
van Oud-Beijerland. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 6 februari 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken in
het gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de standaard
welstandscommissie wordt gehouden op donderdag 8 februari
2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

