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 23 februari 2018

AWB BEKENDMAKINGEN
BEZWAREN

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

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 van het bezwaarschrift kan de indiener ervan, die
de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een verzoek
indienen om een voorlopige voorziening te treffen (voor dit verzoek
is griffierecht verschuldigd).

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

15-02-2018

Het bouwen van een aanbouw aan de woning; Dahliastraat 2.

1

19-02-2018

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

1

19-02-2018

Het plaatsen van twee dakkapellen; Acaciastraat 34.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

14-02-2018

Het plaatsen van een directie-unit gedurende de periode van 19 februari tot en met 31 mei 2018; Wolweversweg.

1

Sloopmelding

Omgevingsvergunning (ingediend)
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

melding ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

13-02-2018

Het maken van een dakterras;
Den Hartogerf 6.

15-02-2018

Het slopen van schuren;
Stougjesdijk 278.

17-02-2018

Het aanleggen van een in- en uitrit;
Van Wassenaerstraat 11.

RAADGEVEND REFERENDUM
Op woensdag 21 maart 2018 kunt u stemmen over de Wet op
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. U kunt aangeven voor of
tegen de goedkeuring van de wet te zijn.
U kunt zelf bepalen in welk stembureau u stemt binnen OudBeijerland. Op uw stempas, die u binnenkort ontvangt, staat
wel het adres van het stembureau bij u in de buurt, maar u bent
niet verplicht om daar te stemmen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig
identiteitsbewijs laten zien. Als u zich niet kunt identificeren
mag u niet stemmen. Het identiteitsbewijs, bijvoorbeeld een
paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs, mag op de dag van
de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.
STEMPAS ÉN IDENTITEITSBEWIJS
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De
stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Zonder de stempas
en uw identiteitsbewijs kunt u uw stem niet uitbrengen. Bent
u uw stempas kwijt, dan kunt u tot en met dinsdag 20 maart
2018 tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij
Burgerzaken. Vindt u alsnog uw ‘oude’ stempas terug, dan kunt
u daarmee niet meer stemmen.
STEMBUREAUS
Op woensdag 21 maart kunt u tussen 07.30 en 21.00 uur uw
stem uitbrengen in één van onderstaande stembureaus (alle
zijn toegankelijk voor mindervaliden):

• Gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6
• Kerkelijk Centrum Maranatha, Kerkstraat 57
• Rembrandt, Rembrandtplein 1
• De Lindenhoeve, Steenenstraat 24
• De Gravin, Koninginneplein 2-4
• CBS De Hoeksteen, Zilvermeeuw 2
• Dagverblijf Het Praathuis, Zilvermeeuw 2
• Wijkgebouw ’t Gors, Lange Meet 31
• Zuidwester, Van Schendelstraat 9
STEMMEN BIJ VOLMACHT/IEMAND ANDERS GAAT
VOOR U STEMMEN.
Kunt u op 21 maart zelf niet stemmen, dan kunt u iemand
anders een volmacht geven. Deze persoon kan dan voor u
stemmen. Vul in dit geval op de achterzijde van uw stempas de
naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen.
Die persoon moet zelf ook een stempas hebben.
Het is belangrijk dat de gemachtigde niet meer dan twee
machtigingen heeft en de volmachtstem(men) gelijktijdig met
de eigen stem uitbrengt. De kiezer die voor u gaat stemmen
moet een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien.
U kunt tot en met 16 maart 2018 schriftelijk een verzoek doen
om een volmacht aan te vragen.

Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij:
1. afdeling Publiekszaken (team Vergunningen), W. van Vlietstraat 6,
telefoon 14 0186 / 088 - 647 19 00

meentehuis te gaan. Met een kiezerspas kunt u stemmen in
ieder stembureau in heel Nederland. Het aanvragen van een
kiezerspas kan tot en met dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur
(schriftelijk kan dit tot en met 16 maart 2018).
INFORMATIE
Meer informatie over het raadgevend referendum vindt u op
www.oud-beijerland.nl/verkiezingen. U kunt natuurlijk ook een
afspraak maken met Burgerzaken via www.oud-beijerland.nl
Informatie over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is te vinden op www.referendumwiv2017.nl

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

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS/U WILT GAAN
STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE
Om op 21 maart in een andere gemeente te kunnen stemmen, moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u
aanvragen door met uw stempas naar Burgerzaken in het ge-

Dorpse charme. Stadse allure.

