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 9 maart 2018
dag 20 maart 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken in
het gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de standaard
welstandscommissie wordt gehouden op donderdag 15 maart
2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning geweigerd voor:

06-03-2018

Het realiseren van een in-/uitrit; Anemoonstraat 5.
Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

01-03-2018

Het innemen van een standplaats voor de verkoop van aardappelen, groente, fruit en eieren op vrijdag in de peri- 1
ode van 9 februari tot en met 27 december 2018; Scheepmakershaven.

02-03-2018

Het plaatsen van een container, schaftkeet en dixi gedurende de periode van 3 april tot en met 27 juli 2018; De
Werf.

1

02-03-2018

Het plaatsen van een container gedurende de periode van 2 maart tot en met 24 april 2018; Van Lumeystraat.

1

05-03-2018

Het houden van een huis-aan-huis collecte in de periode van 11 tot en met 16 februari 2019 voor kankeronderzoek stichting Daniël den Hoed/Erasmus MC via Tour for Life.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

01-03-2018

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning; Rietsnijder 24.

05-03-2018

Het aanleggen van een uitrit; Kloosring
16.

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. Het
bezwaarschrift moet schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken
volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand

RAADSVERGADERING
De leden van de gemeenteraad komen
op dinsdag 13 maart 2018 in vergadering bijeen in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om
19.30 uur. De agenda ziet er als volgt
uit:
INFORMATIEF DEEL
1. Opening en mededelingen;
2. Vaststellen agenda informatief deel;
3. Spreekrecht;
4. Terugkoppeling klankbordgroep herindeling;
5. Sluiting informatief deel;
OPINIËREND DEEL
6. Opening opiniërend deel;
7. Vaststelling agenda opiniërend deel;
8. Vragen(half)uur;
9. Mededelingen college van burgemeester en wethouders;
10. Zienswijze grondstoffen beheerplan Regionale Afvalstoffendienst HW (besluitvorming op 27 maart 2018);
11. Begrotingswijziging dienst Gezondheid & Jeugd 2018 (besluitvorming op 27 maart 2018);
12. Sluiting opiniërend deel;
BESLUITVORMEND DEEL
13. Opening besluitvormend deel;
14. Vaststelling agenda besluitvormend deel;
15. Lijst van ingekomen stukken;
16. Vaststelling notulen vergadering van 20 januari en 13 februari 2018;
17. Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid en
zienswijze op voorgestelde begrotingswijziging 2018 (opiniërend besproken op 13 februari 2018);
18. Wegsleepregeling centrum en weekmarkt (opiniërend besproken op 6 december 2017);
19. Sluiting.
VOLGENDE RAADSVERGADERING
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 27 maart 2018 in de raadzaal van het gemeentehuis.

OVERZICHT GEVONDEN
VOORWERPEN

1

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

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 FEBRUARI 2018
Elke maand publiceren wij een overzicht van alle voorwerpen
die binnen onze gemeente zijn gevonden. Hieronder vindt u
het overzicht van wat er in februari 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

519

Bril

W. van Vlietstraat

520

Kinderfiets

Karrespoor

521

Armband

Julianastraat

522

Scooter

Hortensiastraat

523

Bril

Acaciastraat

524

Bril

W. van Vlietstraat

525

Oorbel

Beijerse Hof

BIJEENKOMST ADVIESGROEP
SAMENLEVING

TER INZAGE
De agenda en de stukken zijn vanaf heden voor iedereen digitaal
beschikbaar.
INSPREEKRECHT
Na de opening van het informatieve deel van de vergadering
kunnen andere aanwezige inwoners elk maximaal vijf minuten
(gezamenlijk dertig minuten) het woord voeren over al dan niet
geagendeerde onderwerpen.
Het woord kan niet gevoerd worden:
a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan;
b. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen
van personen;
c. indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
d. indien men eerder over hetzelfde onderwerp reeds het
woord heeft gevoerd.
Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit
uiterlijk vóór 16.00 uur op de dag van de vergadering aan griffier
Evert Bunt 088 – 647 15 10 onder vermelding van naam, adres
en telefoonnummer en het onderwerp.
LIVE DE VERGADERING VOLGEN
De raadsvergaderingen worden ‘live’ via internet uitgezonden.
Dit betekent dat u de Oud-Beijerlandse raadsvergaderingen
thuis kunt volgen op uw computer door middel van webcams
die in de raadszaal zijn opgesteld. Bezoek hiervoor www.oudbeijerland.nl/live. Bent u echter niet in de gelegenheid om de
vergadering rechtstreeks te volgen, dan heeft u vanaf de dag
na de vergadering de mogelijkheid om de vergadering via deze
website terug te kijken.

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 dins-

Dorpse charme. Stadse allure.

Op 28 maart 2018 vindt de halfjaarlijkse bijeenkomst ‘klankbordgroep samenleving Oud-Beijerland’ plaats. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeentehuis
en begint om 14.00. Wij ontvangen u graag vanaf 13.30 met koffie en thee. Om uiterlijk 16.00 uur is de bijeenkomst afgelopen.
Tijdens deze bijeenkomst, waar ook belangstellende inwoners
van Oud-Beijerland welkom zijn, komen actuele zaken aan de
orde. Zo gaan twee sprekers vanuit de gemeente nader in op:
•
•

herindicatie Huishoudelijke Ondersteuning;
taken en werkzaamheden van de ouderenadviseur.

Ook is er ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.
Verder geeft de adviesgroep een terugblik op hetgeen zich in de
afgelopen maanden heeft afgespeeld en waar zij zich op dit moment mee bezighouden. Voor de aanwezigen is er gelegenheid
om vragen te stellen aan de adviesraad dan wel opmerkingen
te ventileren.
Natuurlijk kunt u tijdens de bijeenkomst zelf ook Wmo-onderwerpen, die u op dit moment belangrijk vindt, naar voren te
brengen.
De deelnemers van de ‘klankbordgroep samenleving OudBeijerland’ denken vanuit hun eigen ervaring mee over verschillende Wmo-onderwerpen, zij houden daarbij rekening
met de verschillende belangen van onze inwoners. Maakt u als
Oud-Beijerlander (of iemand in uw directe omgeving aan wie u
mantelzorg verleent), gebruik van één of meerdere Wmo-voorzieningen? Of bent u ervaringsdeskundige vanuit een van de
Wmo-doelgroepen? Dan bent u ook van harte welke om tijdens
de bijeenkomst uw stem te laten horen.
Wanneer u deze bijeenkomst wilt bijwonen, hoeft u zich vooraf
niet aan te melden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie Clements Sparreboom, voorzitter van de adviesgroep, via adviesgroep.obl@gmail.com of telefonisch (0186) 61 96 93.
We zien u graag op woensdag 28 maart

vervolg
IKPAS; ZET JE ALCOHOLGEBRUIK OP
PAUZE
In maart zetten Nederlanders massaal hun alcoholgebruik op
pauze. Tijdelijk je alcoholgebruik op pauze zetten zorgt ervoor
dat je zicht houdt op de functie van alcoholgebruik in je leven
en dat je ook op langere termijn minder alcohol drinkt.
WAT LEVERT IKPAS OP?
Een maand het alcoholgebruik op pauze zetten, levert veel po-

sitieve effecten op, ervaren de deelnemers. Zo voelt meer dan
de helft van de deelnemers zich fitter, slaapt 40% beter, 20%
valt af en 38% heeft geld bespaard. Ruim 65% van de deelnemers is zich bewuster geworden van de rol die alcohol in hun
leven speelt, 43.5% heeft het gevoel een gewoonte te hebben
doorbroken en 43.7% kan beter ‘nee’ zeggen tegen alcohol.
IKPAS 2018
IkPas is een jaarlijks terugkerende actie, die wordt georganiseerd door Stichting Positieve Leefstijl met ondersteuning van
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is
de Nederlandse vertaling van campagnes die ook in veel andere landen wordt gehouden: Dry January in Engeland, Tournee

Dorpse charme. Stadse allure.

Minerale in België en OcSober in Australië. Allen hebben ze
een soortgelijke insteek: een fris begin van het nieuwe jaar en
de uitdaging met jezelf aangaan.
Inschrijven kan op www.ikpas.nl/inschrijven.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJD

In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis op donderdag 15 maart 2018 tussen 11.45 en 14.00 uur
gesloten. In die periode zijn wij ook niet telefonisch bereikbaar.
Na 14.00 uur zijn wij u weer graag van dienst.

