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 16 maart 2018

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

09-03-2018

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

1

13-03-2018

Het plaatsen van een raam in de voorgevel; Albert Schweizererf 24.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

07-03-2018

Een drank- en horecawetvergunning voor Avontura Oud-Beijerland; L.J. Costerstraat 7b.

1

07-03-2018

Een drank- en horecawetvergunning voor De Pasta Club; West Voorstraat 5.

1

07-03-2018

Het organiseren van trainingsloop ‘Road to Rotterdam’ op zondag 18 maart 2018 van 10.00 tot 15.00 uur (start
en finish sportpark Kikkershoek); Langeweg 14.

1

07-03-2018

Het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens evenementen in de winkel op 17 maart (12.00-17.00),
23 maart (18.00-21.00), 24 maart (12.00-17.00), 13 april (18.00-21.00), 14 en 27 april en 12 mei 2018 (12.0017.00); Oost Voorstraat 4-6.

1

13-03-2018

Het plaatsen van een container op een parkeervak in de periode van 14 tot en met 30 maart 2018; mevr. Traas de
Jagerstraat.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

08-03-2018

Het plaatsen van een reclamezuil voor de
Aldi; Molenaar.

10-03-2018

Het plaatsen van een aanbouw; Jacob
Roggeveenstraat 4.

12-03-2018

Het plaatsen van een reclamebord met
ledverlichting; Oostdijk 19.

12-03-2018

Het plaatsen van een sierhekwerk; Prins
Hendrikstraat 23.

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

waardoor er conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen
exploitatieplan vastgesteld hoeft te worden.

BEKENDMAKINGEN
•

voornemen tot voorbereiden bestemmingsplan perceel
Stougjesdijk 278
In artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat
van elk voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden
kennis moet worden gegeven. Door middel van deze publicatie
wordt aan deze bepaling voldaan.
Momenteel wordt een bestemmingsplan voorbereid voor het perceel aan de Stougjesdijk 278, kadastraal bekend sector K 1840.
De bestemming van het perceel is op dit moment een bedrijfsbestemming. Het bestemmingsplan heeft tot doel om het perceel
deels een woonbestemming en deels een agrarische bestemming
te geven.
De aanwezige monumentale boerderij wordt gerestaureerd, de bij
het monument behorende schuur wordt herbouwd en de bouw
van een tweede woning wordt mogelijk gemaakt.
Het ontwerp van het betreffende bestemmingsplan wordt naar
verwachting in het 2e kwartaal 2018 ter inzage gelegd. Vanaf dat
moment kunnen zienswijzen op het ontwerp worden ingediend.
In de gemeentelijke rubriek in Het Kompas zal de ter inzage legging worden aangekondigd en worden aangegeven op welke wijze
en binnen welke periode er zienswijzen kunnen worden ingediend.
anterieure overeenkomst grondexploitatie (artikel 6.24 Wro)
Stougjesdijk 278
Gemeente Oud-Beijerland en de toekomstig eigenaar van het
perceel Stougjesdijk 278 (hierna ‘ontwikkelaar’) hebben samen
op 14 maart 2018 een anterieure overeenkomst afgesloten. De
overeenkomst heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Oud-Beijerland, sectie K 1840.

ZAKELIJKE BESCHRIJVING TER INZAGE
Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening
wordt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst met ingang van 17 maart 2018 gedurende zes weken ter
inzage gelegd in het gemeentehuis. De zakelijke beschrijving
betreft een samenvatting in hoofdlijnen van de inhoud van de
overeenkomst.
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving
van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren
worden ingediend.
• Omgevingsvergunning W. van Vlietstraat 2
Het college van burgemeester en wethouders is van plan een
omgevingsvergunning te verlenen voor ‘het in gebruik nemen
of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid’, (OBS De Zevensprong) W. van Vlietstraat 2.
Het ontwerpbesluit (kenmerk z-18.26901) ligt met bijbehorende
stukken met ingang van 19 maart 2018 gedurende zes weken
tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage bij team Vergunningen in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6. Gedurende
deze termijn kan een ieder zienswijze naar voren brengen.

•

Het doel van de overeenkomst is het vastleggen van afspraken
die partijen met elkaar hebben gemaakt om te komen tot de restauratie van de monumentale boerderij, de herbouw van de bij
de boerderij behorende schuur en van de bouw van een woning
door de ontwikkelaar.
Door de gesloten overeenkomst is het kostenverhaal verzekerd,

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2003, 3260 EA
Oud-Beijerland. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij het loket
vergunningen van de gemeentewinkel, telefoon 14 0186.

BIJEENKOMST ADVIESGROEP
SAMENLEVING OUD-BEIJERLAND
De ‘Adviesgroep Samenleving Oud-Beijerland’ nodigt u
van harte uit voor hun bijeenkomst op 28 maart 2018.

Dorpse charme. Stadse allure.

De adviesgroep brengt ‘gevraagd en ongevraagd’ advies uit aan
burgemeester en wethouders over het gemeentelijk WMO-beleid (ook regionaal). Wij vinden het daarom belangrijk om van
de inwoners van Oud-Beijerland te horen wat er leeft en speelt.
Hierdoor kunnen wij ook toekomstige adviezen toetsen aan uw
ervaringen en behoeften.
Uiteraard kunt u tijdens de bijeenkomst zelf ook WMO-onderwerpen bespreekbaar maken. Loopt u ergens tegenaan of vindt
u het belangrijk dat ergens aandacht voor komt? Wij horen het
graag. Natuurlijk horen we ook graag wat goed gaat en wat behouden moet worden.
Tijdens deze bijeenkomst komen actuele zaken aan de orde.
Ook kijken we terug op adviezen die eerder door de adviesgroep zijn gegeven. Denk hierbij onder meer aan de schouw
over de toegankelijkheid van ons centrum en het collectief vervoer binnen de Hoeksche Waard.
Wethouder Ina van der Werf-Weeda is als toehoorder aanwezig.
Zij vindt het belangrijk om te weten hoe het met de inwoners
van Oud-Beijerland gaat die in meer of mindere mate ondersteuning van de omgeving of van gemeente Oud-Beijerland nodig hebben. Uiteraard zijn andere belangstellenden van harte
welkom. Ook gaan twee sprekers in op herindicatie huishoudelijke ondersteuning en op de taken en werkzaamheden van de
ouderenadviseur.
Wilt u met ons meepraten? Kom dan zeker langs! Wanneer u
deze vergadering wilt bijwonen, hoeft u zich niet vooraf aan te
melden.
Datum: 28 maart 2018
plaats: gemeentehuis Oud-Beijerland (burgerzaal)
tijdstip: 14.00 – 16.00 uur (koffie / thee staat klaar vanaf
13.30 uur)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de adviesgroep samenleving Oud-Beijerland,
Nelie Rolfes-van Spronsen, telefoon (0186) 61 38 66 of e-mail
adviesgroep.obl@gmail.com
We zien u graag woensdag 28 maart.

LANDELIJKE CAMPAGNE INTERNET
CRIMINALITEIT
De rijksoverheid is op 5 maart 2018 gestart met een landelijke
campagne over internet criminaliteit. Gelet op het belang en de
actualiteit van het onderwerp haken veel gemeenten – ook de
Hoeksche Waardse gemeenten - aan bij deze landelijke campagne. Naast het plaatsen van een poster (zie elders in Het
Kompas) informeren wij u de komende weken ook via sociale
media en de gemeentelijke websites.
Kortom, het is groot belang om foto’s, appjes, mails & andere
persoonlijke bestanden te beschermen tegen internetcriminelen. Voer daarom updates op computer, tablet en smartphone altijd direct uit. Die bevatten vaak beveiligingsupdates
waardoor je bestanden beter beschermd blijven tegen internetcriminaliteit. Meer informatie is te vinden op de website
maakhetzeniettemakkelijk.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 20 maart 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken in
het gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de standaard
welstandscommissie wordt gehouden op donderdag 22 maart
2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

