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 16 februari 2018

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

07-02-2018

Het aanbrengen van een erfgrensscheiding; Polderlaan 1.

1

09-02-2018

Het wijzigen van de zijgevel; Edisonstraat 8e.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

12-02-2018

Het plaatsen van zes containers gedurende de periode van 26 februari tot en met 29 maart 2018; Molenaar 1.

1

Sloopmelding

Omgevingsvergunning (ingediend)
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

melding ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

05-02-2017

Het vervangen en verbreden van de
dakkapellen aan de voor- en achterzijde;
Zinkweg 186.

06-02-2018

Het verwijderen van asbest van het
schuurdak; Admiraal de Ruyterstraat 21.

07-02-20-18

Het maken van een in-/uitrit; Beetwortelweg 24.

07-02-2018

Het uitbreiden van de bestaande dakkapel; Zinkweg 152.

08-02-2018

Het uitbreiden van de berging; Sportlaan
20.

08-02-2018

Het bouwen van een vrijstaande woning;
Zinkweg 267.

09-02-2018

Het bouwen van een bedrijfshal;
Spykerlaan 1.

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
van de Algemene wet bestuursrecht, een bezwaarschrift indienen.

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

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

van Oud-Beijerland. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 20 februari 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken
in het gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de standaard welstandscommissie wordt gehouden op donderdag 22
februari 2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

Dorpse charme. Stadse allure.

LOKALE BELASTINGEN BINNENKORT IN UW (DIGITALE)
BRIEVENBUS
Van 10 tot en met 24 februari verstuurt SVHW weer de jaarlijkse
lokale belastingaanslagen namens de deelnemende gemeenten, waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen
Dienst (RAD) Hoeksche Waard. Dit gebeurt digitaal via MijnOverheid en per post. Dit jaar ziet het aanslagbiljet er anders
uit: overzichtelijk met zoveel mogelijk lokale belastingen op één
biljet, met een heldere toelichting. Niet alleen handiger voor de
ontvanger, goedkoper en beter voor het milieu.
DIGITALE DIENSTVERLENING
Met de lancering van de nieuwe website en het aansluiten op
MijnOverheid zette SVHW in 2016 een eerste stap naar een
verbeterde digitale dienstverlening. Het afgelopen jaar heeft
SVHW hier verder op doorgepakt om nog meer inzicht en gemak te realiseren. Zo kunt u nu heel makkelijk direct uw aanslag betalen via iDEAL in ‘Mijn SVHW’. ‘Mijn SVHW’ geeft nu
bovendien veel meer inzicht in aangevraagde zaken. Daarnaast
hoeft u maar één keer in te loggen met DigiD voor Mijn Overheid en ‘Mijn SVHW’. Hierdoor is het mogelijk om vrij te wisselen tussen MijnOverheid en ‘Mijn SVHW’.
VERRUIMDE OPENINGSTIJDEN
Voor degenen die liever hun zaken telefonisch regelen, verruimt
SVHW van 12 februari tot en met 2 maart de telefonische openingstijden. In deze periode is SVHW van maandag tot en met
donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot
17.00 uur bereikbaar via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873.
Op www.svhw.nl vindt u de antwoorden op de meest gestelde
vragen.

