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 26 januari 2018

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

17-01-2018

Het vervangen van de garagedeur door een kozijn met metselwerk; Merel 14.

1

17-01-2018

Het kappen van drie bomen (twee elzen en een plataan) op de locatie voormalige Egmontshof; Rembrandtstraat. 1

19-01-2018

Het inpandig verbouwen van de bovenverdieping (van winkel naar woning); Oostdijk 18.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

22-01-2018

Het organiseren van de Voorwinden Tunnelloop op zaterdag 3 februari 2018 van 12.00 tot 16.00 uur (start en
finish sportpark Kikkershoek); Langeweg 14.

1

22-01-2018

Het houden van een huis-aan-huis collecte in de periode van 27 augustus tot en met 1 september 2018 voor
stichting Dierenbelang Hoeksche Waard (dierenasiel Dierenstee).

1

Omgevingsvergunning (ingediend)
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

16-01-2018

Het brandveilig gebruiken van het pand;
W. van Vlietstraat 2.

16-01-2018

Het maken van een uitbouw en terras;
Zinkweg 278.

22-01-2018

Het plaatsen van twee dakkapellen;
Acaciastraat 34.

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).

panelen met informatie over wat zich op die bewuste plek heeft
afgespeeld. Vijftien jaar later is de route in een nieuw jasje gestoken. Alle informatie staat nu op een watersnood-app, herkenbaar aan de vroegere bordjes aan de lantaarnpalen. Vanaf 1
februari kan iedereen de app gratis downloaden: www.vvvhoekschewaard.nl
MAAK DE WATERSNOOD-APP COMPLEET!
Er is ongetwijfeld veel foto- en filmmateriaal, dat nog in de
‘schoenendoos’ zit. Het aantal overlevenden dat hun verhalen
en ervaringen kan doorgeven aan volgende generaties wordt
met de jaren kleiner. Al deze verhalen en materialen maken de
watersnood-app nog waardevoller.
Stuur ons daarom uw verhalen, foto’s, films of kranten. Elke
aanvulling maakt het verhaal van de watersnood in de Hoeksche Waard completer. Stuur uw bijdrage per e-mail naar:
1953@wshd.nl
Het waterschap neemt dan contact met u op over de manier
waarop uw materialen aan de app kunnen worden toevoegen.

BEZWAREN
Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden, op grond
van de Algemene wet bestuursrecht, een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken

Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij:
1. afdeling Publiekszaken (team Vergunningen), W. van Vlietstraat 6,
telefoon 14 0186

RAADSVERGADERING
De leden van de gemeenteraad komen
op dinsdag 30 januari 2018 in vergadering bijeen in de raadszaal van het
gemeentehuis. De vergadering begint
om 19.30 uur. De agenda ziet er als
volgt uit:

INFORMATIEF DEEL
1. Opening en mededelingen;
2. Vaststellen agenda informatief deel;
3. Spreekrecht;
4. Sluiting informatief deel;

OPINIËREND DEEL
5. Opening opiniërend deel;
6. Vaststelling agenda opiniërend deel;
7. Vragen(half)uur;
8. Mededelingen college van burgemeester en wethouders;
9. Bestemmingsplan Stougjeshof (besluitvorming op 13 februari 2018);
10. Impactanalyse bedrijfsvoering en publiekszaken (besluitvorming op 13 februari 2018);
11. Grondexploitatie Jan Tooropstraat (besluitvorming op 13 februari 2018));
12. Sluiting opiniërend deel;

BESLUITVORMEND DEEL
13. Opening besluitvormend deel;
14. Vaststelling agenda besluitvormend deel;
15. Lijst van ingekomen stukken;
16. Vaststelling verslag raadsvergadering 6 en 19 december
2017;
17. Bekrachtiging geheimhouding collegebesluit;
18. Sluiting.

VOLGENDE RAADSVERGADERING
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 13 februari 2018 in de raadzaal van het gemeentehuis.

TER INZAGE
De agenda en de stukken zijn vanaf heden voor iedereen digitaal
beschikbaar.

Inspreekrecht
Na de opening van het informatieve deel van de vergadering
kunnen andere aanwezige inwoners elk maximaal vijf minuten
(gezamenlijk dertig minuten) het woord voeren over al dan niet
geagendeerde onderwerpen.
Het woord kan niet gevoerd worden:
a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan;
b. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen
van personen;
c. indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
d. indien men eerder over hetzelfde onderwerp reeds het
woord heeft gevoerd.

BEKENDMAKING WET
MILIEUBEHEER
Op 10 januari 2018 is een melding ontvangen in het kader van
het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het gaat over het oprichten van bakkerij, Zoomwijckplein 55 in Oud-Beijerland. Deze
melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-18-330040.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar
het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 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.
Dordrecht,
burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid.

Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit
uiterlijk vóór 16.00 uur op de dag van de vergadering aan griffier
Evert Bunt 088 – 647 15 10 onder vermelding van naam, adres
en telefoonnummer en het onderwerp.
LIVE DE VERGADERING VOLGEN
De raadsvergaderingen worden ‘live’ via internet uitgezonden.
Dit betekent dat u de Oud-Beijerlandse raadsvergaderingen
thuis kunt volgen op uw computer door middel van webcams
die in de raadszaal zijn opgesteld. Bezoek hiervoor www.oudbeijerland.nl/live. Bent u echter niet in de gelegenheid om de
vergadering rechtstreeks te volgen, dan heeft u vanaf de dag
na de vergadering de mogelijkheid om de vergadering via deze
website terug te kijken.

WATERSNOODROUTE 2.0
Op 1 februari is het 65 jaar geleden dat de watersnoodramp
plaatsvond. De ramp van 1953 heef ook grote delen van de
Hoeksche Waard getroffen.
In 2003 werd deze ramp ook in de Hoeksche Waard op grote
schaal herdacht. De gemeenten, het waterschap en de VVV hebben toen gezamenlijk een watersnoodroute uitgezet over de
buitendijken van het eiland. De huidige route voert langs zes

Dorpse charme. Stadse allure.

BEKENDMAKINGEN
• algemeen verbindende voorschriften
Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 139 en volgende
van de Gemeentewet en artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht delen wij mee dat het college van burgemeester en
wethouders op 15 januari 2018 het volgende heeft vastgesteld:
-

het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
het aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen
het aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen
het aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar
het aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder

De datum van ingang is 1 januari 2018.
De besluiten liggen tijdens de openingstijden voor ieder ter inzage op de leestafel in het Gemeentehuis, W. van Vlietstraat
6. De inzage is kosteloos. Een afschrift kan worden verkregen
tegen betaling van de verschuldigde leges.
• huisnummerbesluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 december 2017 besloten om de volgende adressen toe te kennen:

vervolg
-

Viool 57 aan de nieuw te bouwen woning van mevrouw N.
Manuelpillai;
Viool 53 aan de nieuw te bouwen woning van de heer H.W.
Hulleman.

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze bekendmaking hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 2003, 3260 EA
Oud-Beijerland.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en voorzien zijn van
naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van
bezwaar.

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.

Dorpse charme. Stadse allure.

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 1 februari 2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

