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 12 januari 2018
van Oud-Beijerland. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 23 januari 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken in
het gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de standaard
welstandscommissie wordt gehouden op donderdag 18 januari
2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

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

Zakelijke inhoud

05-01-2018

Het oprichten van een woning; Viool 57.

Afd.

Omgevingsvergunning verleend voor:

1

EXPOSITIE IN HET GEMEENTEHUIS

Verlening beslistermijn voor:

05-01-2018

Het uitbreiden van de kap van de woning en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tot uiterlijk 7
maart 2018; Oud-Beijerlandsedijk 24.

1+

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

03-01-2018

Het schenken van zwak alcoholische dranken op zaterdag 13 januari 2018 van 11.00 tot 16.30 uur tijdens de
Kioso markt; Karel Doormanstraat 21.

1

04-01-2018

Het organiseren van trainingsloop ‘Road to Rotterdam’ (start en finish sportpark Kikkershoek) op zondag 14
januari 2018 van 10.00 tot 14.00 uur; Langeweg 14.

1

04-01-2018

Het organiseren van een fancy fair op woensdag 21 februari 2018 van 16.00 tot 19.00 uur; W. van Vlietstraat 2b.

1

08-01-2018

Het plaatsen van een container, huif en dixi gedurende de periode van 8 januari tot en met 29 maart 2018;
tegenover Wolweversweg 25.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

02-01-2018

Het plaatsen van een schutting aan de
voorzijde van de woning; Begoniastraat
36.

04-01-2018

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

06-01-2018

Het plaatsen van twee dakkapellen en
een aanbouw aan de achterzijde van de
woning; Muzieklaan 91.

08-01-2018

Het maken van een aanbouw aan de
achter- en zijkant; Dahliastraat 2.

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).

BEZWAREN
Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden, op grond

COLLEGESPREEKUUR

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

telefonisch 088 – 647 15 06 of 15 07. Graag ook uw vraag of het
onderwerp dat u aan de orde wilt stellen, vermelden.

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
30 januari van 18.30 tot 19.30 uur. Wanneer u hiervan gebruik
wilt maken, dan kunt u zich tot en met vrijdag 26 januari aanmelden. Dit kan per e-mail secretariaatbs@oud-beijerland.nl of

VERGADERINGEN COMMISSIE
WELSTAND EN MONUMENTEN
De vergadering van de commissie Welstand en Monumenten
vindt elke dinsdag in de even weken plaats in het gemeentehuis

Dorpse charme. Stadse allure.

De komende twee maanden is in de hal van het gemeentehuis
schilder- en tekenwerk te zien van de Oud-Beijerlandse kunstenaar Hennie van Dijk.

Tekenen en schilderen doet Hennie van Dijk al vanaf zeer jonge
leeftijd en hij is volledig autodidact. Dat de kwaliteit van zijn
werk is niet onopgemerkt is gebleven, blijkt uit een artikel in
het blad ‘Art School magazine’ (volume 81, september/oktober
1996). Deze publicatie was goed voor de cover en een zes pagina’s tellend artikel over de opbouw van één van zijn schilderijen.
De door Hennie van Dijk gehanteerde stijl is het Realisme, in
diverse technieken, zoals acryl, olieverf, aquarel en potlood. De
details worden zorgvuldig uitgewerkt, waarbij licht, contrast en
schaduw een belangrijke rol spelen in het bereiken van de juiste
vormen en kleurtonen.
Zijn onderwerpen vindt hij, door zijn fascinatie voor natuur,
voornamelijk in de dieren- en plantenwereld. Door de gedetailleerde uitwerking, lijkt het vaak alsof de dieren en/of objecten
tot leven komen.
De expositie is in januari en februari 2018 tijdens openingstijden te bezichtigen in het gemeentehuis.

