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 maart 2018

AWB BEKENDMAKINGEN

INFORMATIEBIJEENKOMST
ONTWIKKELINGEN OUDE TOL

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

20-03-2018

Het wijzigen en legaliseren van een erfafscheiding en het aanleggen van een uitrit; Kloosring 16.

1

20-03-2018

Het veranderen van een kozijn en het maken van een dakterras; Den Hartogerf 6.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

19-03-2018

Het organiseren van Supercarmeeting 2018 op zaterdag 24 maart 2018 van 10.00 tot 14.00 uur; Louis Pasteurstraat 17.

1

19-03-2018

Het organiseren van een skate run op zondag 15 april 2018 van 09.00 tot 15.00 uur. Start en finish sportpark
Kikkershoek; Langeweg 14.

1

19-03-2018

Het houden van een huis-aan-huis collecte voor Amref Flying Doctors in de periode van 30 april tot en met 5 mei
2018.

1

20-03-2018

Het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen in de periode van 20 oktober tot en met 31
december 2018; Oost Voorstraat.

1

20-03-2018

Het plaatsen van een container gedurende de periode van 20 maart tot en met 10 april 2018; Strienemonde.

1

Tijdens een bijeenkomst op donderdag 29 maart in Paviljoen
De Oude Tol worden omwonenden en overige belangstellenden
bijgepraat over de toekomstige ontwikkelingen van het gelijknamige recreatiegebied. Zo denkt het gemeentebestuur door de
aanleg van een natuurspeeltuin, het creëren van extra parkeergelegenheid en het verbeteren van de botenlanceerplaats het
gebied nóg aantrekkelijker te maken voor bezoekers.
Tijdens de bijeenkomst gaat het niet alleen over plannen en
planning, maar wordt ook een beroep gedaan op de creativiteit
van de aanwezigen en kan men meedenken over het ontwerp
van de speelruimte.
U bent uiteraard van harte welkom op deze bijeenkomst die om
19.00 uur begint. Graag wel even uw komst vooraf doorgeven
via n.vanstraaten@oud-beijerland.nl

Sloopmelding

Omgevingsvergunning (ingediend)
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

melding ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

15-03-2018

Het vestigen van een bedrijf aan huis;
Vuurbaken 24.

14-03-2018

Het verwijderen van asbest uit de
woning; Van Kinsbergenstraat 20.

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

RAADSVERGADERING
De leden van de gemeenteraad komen
op dinsdag 27 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;

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

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.

OPINIËREND DEEL
6. Opening opiniërend deel;
7. Vaststelling agenda opiniërend deel;
8. Vragen(half)uur;
9. Mededelingen college van burgemeester en wethouders;
10. Sluiting opiniërend deel;

BESLUITVORMEND DEEL
11. Opening besluitvormend deel;
12. Vaststelling agenda besluitvormend deel;
13. Lijst van ingekomen stukken;
14. Zienswijze grondstoffenbeheerplan Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (opiniërend besproken op 13 maart
2018);
15. Sluiting.

VOLGENDE RAADSVERGADERING
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 10 april 2018 in de raadzaal van het gemeentehuis.

TER INZAGE
De agenda en de stukken zijn vanaf heden voor iedereen digitaal
beschikbaar.

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.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
In verband met de komende feestdagen is het gemeentehuis gesloten op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) en maandag 2 april
(Tweede Paasdag). Dinsdag 3 april zijn wij u vanaf 08.30 uur
weer graag van dienst.

Dorpse charme. Stadse allure.

BEKENDMAKING
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
tot de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
29-NH-FD aan de Sabina van Beijerenstraat (meest westelijke
parkeervak direct naast Thielmonde 33).
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van zes weken, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.
De volledige tekst van de verkeersmaatregel ligt vanaf vrijdag
23 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage op de leestafel
in het gemeentehuis.

ONDERHOUD RIOLERING
De komende weken wordt in een aantal straten en wijken maar
liefst circa 1.300 meter riolering gereinigd en geïnspecteerd.
Waar nodig worden gelijktijdig (deel)reparaties uitgevoerd.
Daarnaast worden op diverse locaties obstakels, zoals bijvoorbeeld wortelgroei en grondwaterafzetting, uit het riool verwijderd.
Op een aantal locaties worden de werkzaamheden vooral ‘inwendig’ via de zogenaamde kousmethode uitgevoerd. Dit betekent dat een kunststofkous of deelliner met hars aan de binnenzijde van het riool wordt aangebracht, waardoor het riool weer
waterdicht wordt. Hierdoor kan de riolering er weer een flink
aantal jaren tegen. Deze manier van werken brengt een aantal voordelen met zich mee: het gebeurt snel, weinig tot geen
graafwerkzaamheden en geen wegafsluitingen. Hierdoor blijft
de verkeersoverlast tot een minimum beperkt.
De werkzaamheden wordt per straat uitgevoerd door Van der
Valk en De Groot. Voordat de werkzaamheden in een straat
starten, ontvangen de bewoners informatie van de aannemer.

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 3 april 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken in
het gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de standaard
welstandscommissie wordt gehouden op donderdag 29 maart
2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

