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)

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

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

Vrijdag 5 januari 2018

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

29-12-2017

Het organiseren van de Nieuwjaarsloop op zaterdag 6 januari 2018 van 14.00 tot 16.30 uur vanaf sportpark
Kikkershoek; Langeweg 16.

Omgevingsvergunning (ingediend)

1

Sloopmelding

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

melding ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

20-12-2017

Het brandveilig gebruik (melding); W. van
Vlietstraat 2.

22-12-2017

Het verwijderen van asbest uit de
woning; Ferdinand Bolstraat 7.

02-01-2018

Het verwijderen van asbest uit de
woning; Witsenstraat 1 en 7-25.

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
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

KERSTBOOMINZAMELING

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

•

Werden er vorig jaar 2.414 kerstbomen ingeleverd in Oud-Beijerland; dit jaar stopte de teller pas bij 2.467 bomen. Met veel enthousiasme en niet gehinderd door het stormachtige weer trokken de kinderen woensdag 3 januari door het dorp op zoek naar
kerstbomen om zo een zakcentje te verdienen.
Door de bomen opnieuw bij de ‘grote’ verzamelaars thuis op
te halen, was het voor de jeugd aantrekkelijker om nog meer
bomen in te zamelen. Immers, transport regelen was niet nodig.
Ook dit jaar waren er weer fanatieke verzamelaars bij. Op één
adres haalde de gemeente maar liefst 220 bomen op. Kortom,
de medewerkers van de buitendienst hadden het er woensdag
maar druk mee met het inzamelen en versnipperen
van de kerstbomen. De snippers worden gebruikt op het ruiterpad in het Spuioeverpark.

VERGADERINGEN COMMISSIE
WELSTAND EN MONUMENTEN

•

meneer Owen John Woods, Mondriaanstraat 23, met ingang
van 16 juni 2017 is vertrokken naar een onbekend adres;
meneer André Adrianus van ’t Hoft, Acaciastraat 7, met ingang van 10 november 2017 is vertrokken naar een onbekend adres.

Op dit besluit is artikel 2.60 van de Wet basisregistratie personen van toepassing. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van bekendmaking hiervan bezwaar
maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college
van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland (Postbus
2003, 3260 EA Oud-Beijerland).
Daarnaast kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank in Dordrecht. Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. De verzoeker om een voorlopige

BEKENDMAKING

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 9 januari 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken in
het gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de standaard
welstandscommissie wordt gehouden op donderdag 11 januari
2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

• vaststelling bestemmingsplan Zinkweg 267
Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maken bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2017 het bestemmingsplan ‘Zinkweg 267’ met nummer NL.IMRO.0584.BPBUITEN2017011-VG99 ongewijzigd heeft vastgesteld.
PLANGEBIED
Het plangebied betreft het perceel aan de Zinkweg 267, kadastraal bekend sector G 122 en G 730.

VERTROKKEN NAAR EEN
ONBEKEND ADRES

Het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maakt bekend dat op grond van artikel 2.22 van de Wet
basisregistratie personen (BRP) de volgende adresgegevens zijn
opgenomen:

DOEL BESTEMMINGSPLAN
Het bestemmingsplan heeft tot doel om het gehele perceel een
woonbestemming te geven. Op het perceel zullen de bestaande
woning en schuur worden gesloopt om plaats te maken voor
een nieuwe woning en schuur ten behoeve van een bed & break-

Dorpse charme. Stadse allure.

fastvoorziening. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet
in het juridisch-planologisch kader voor de beoogde ontwikkeling.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 30 september 2017
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het plan ingediend.
TER INZAGE
Met ingang van 6 januari 2018 liggen gedurende de beroepstermijn het besluit van de gemeenteraad en het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ter inzage. U kunt
deze stukken inzien in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6
in Oud-Beijerland. Het gemeentehuis is van maandag tot en
met donderdag dagelijks geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur,
op dinsdag zijn wij geopend van 8.30 uur tot 20.00 uur en op
vrijdag zijn wij geopend van 8.30 uur tot 13.00 uur.
De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.
nl.
BEROEP
Tegen dit besluit staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan met
ingang van 6 januari 2018 gedurende zes weken worden ingesteld door:
• een belanghebbende die op tijd een zienswijze tegen het
ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet
in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen.
Een beroepschrift kan ingediend worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Het indienen hiervan heeft geen schorsende
werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt,
kan de indiener van een beroepschrift de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzitter
van de Raad van State kan een voorlopige voorziening treffen
wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan
uitgesteld totdat op het verzoek is beslist.

OVERZICHT GEVONDEN
VOORWERPEN
Als u iets waardevols verliest, is het verstandig aangifte te doen
bij de politie. Maar u kunt ook bij de gemeente informeren om
te kijken of dat wat u verloren bent misschien geregistreerd is
als gevonden voorwerp. Dit kan bij de balie van afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis, maar ook digitaal via onze
website www.oud-beijerland.nl.
GEVONDEN VOORWERPEN DECEMBER 2017
Elke maand publiceren wij een overzicht van alle voorwerpen
die binnen onze gemeente zijn gevonden. Hieronder vindt u
het overzicht van wat er in december bij de gemeente is gemeld. Denkt u een voorwerp te herkennen als het uwe, neem
dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0186.
Reg. Nr.

Omschrijving

Vindplaats

0501

Motorhelm

Onbekend

0503

Fietscomputer

Polderlaan

