vervolg
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:
• meneer Gyula Zelenák, Julianastraat 19, met ingang van 29
september 2017 is vertrokken naar een onbekend adres;
• meneer Aniko Szücs, Julianastraat 19, met ingang van 29
september 2017 is vertrokken naar een onbekend adres;
• mevrouw Kristel Serra, Acaciastraat 61, met ingang van 29
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 voorziening is griffierecht verschuldigd.

COLLEGESPREEKUUR
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 13
maart van 18.30 tot 19.30 uur. Wanneer u hiervan gebruik wilt
maken, dan kunt u zich tot en met vrijdag 9 maart aanmelden.
Dit kan per e-mail secretariaatbs@oud-beijerland.nl of telefonisch 088 – 647 15 06 of 15 07. Graag ook uw vraag of het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen, vermelden.

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 8 maart
2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

KAPPEN BOMEN W. VAN
VLIETSTRAAT
“Ontzettend jammer, maar helaas onvermijdelijk”, noemt wethouder Piet van Leenen het besluit om op korte termijn (lees:
met ingang van dinsdag 6 maart) alle iepen in de W. van Vlietstraat te kappen. Uitvoerig onderzoek bevestigde wat al langer
zichtbaar was: de bomen zijn ziek. Aangetast door de iepziekte
om precies te zijn!
BESMETTELIJK
Sinds mensenheugenis geven ruim honderd iepen (Ulmus)
body en kleur aan de W. van Vlietstraat. Hoewel de dubbele
rij, strak in het gelid staande, bomen al enkele jaren steeds

Dorpse charme. Stadse allure.

meer hiaten vertoont. Zo werden in augustus 2016 nog zeven
zieke bomen verwijderd. Met het kappen van de zieke bomen
hoopte de gemeente de ziekte een halt toe te roepen. “Eigenlijk tegen beter weten in”, verklaart Van Leenen, “iepziekte is
namelijk zeer besmettelijk. En steeds opnieuw doken nieuwe
aantastingen op”.

KAPPEN
Omdat het overgrote deel van de iepen aangetast is door de
ziekte dan wel in slechte staat verkeert, heeft het college besloten om alle iepen (te herkennen aan de blauwe stip) te kappen.
Hiervoor is overigens geen kapvergunning nodig. Iedereen –
dus ook de gemeente - is namelijk wettelijk verplicht om door
iepziekte getroffen bomen zo snel mogelijk te verwijderen om
uitbreiding te voorkomen. Dinsdag 6 maart, ruim voor het begin van het broedseizoen, starten de kapwerkzaamheden die
naar verwachting zo’n twee weken duren.

WEGAFSLUITING
Gedurende de werkzaamheden wordt de W. van Vlietstraat
afgesloten voor het doorgaande verkeer. Verkeersregelaars
regelen de doorgang voor hulpdiensten, openbaar vervoer en
bestemmingsverkeer (onder meer bezoekers gemeentehuis en
Albert Heijn).

NIEUWE BOMEN
Uiteraard komen er nieuwe bomen terug. Maar dat duurt nog
even en dus moeten voorbijgangers het de herfst (het beste
plantseizoen) tijdelijk zonder doen. De komende tijd wordt
een bomenplan opgesteld. Hierin gaat het onder meer over
soorten en aantallen. Om te voorkomen dat bij ziekte (steeds
vaker duiken soortgerelateerde ziekten op) alle bomen in een
straat gekapt moeten worden, komen er in ieder geval meerdere soorten bomen. Wordt vervolgd dus.

