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 30 maart 2018

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

Afd.

Zakelijke inhoud

Het eerstvolgende collegespreekuur vindt plaats op dinsdag 10
april van 18.30 tot 19.30 uur. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u zich tot en met vrijdag 6 april 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.

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

22-03-2018

Heiwerkzaamheden voor het project BO Wonen; Beneden Oostdijk.

1

23-03-2018

Het plaatsen van zes containers, een bouwbord, een schaftkeet en twee mobiele toiletten in de periode van 30
maart tot en met 21 december 2018; Croonenburgh 1-156.

1

23-03-2018

Het plaatsen van een schaftkeet in de periode van 26 maart tot en met 4 mei 2018; Wolweversweg.

1

Sloopmelding

Omgevingsvergunning (ingediend)
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

melding ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

16-03-2018

Het vervangen van de garagedeur door
een kozijn en het verplaatsen van de inrit;
Boeier 11.

21-03-2018

Het verwijderen van asbest uit de
woning; Ferdinand Bolstraat 2-40.

23-03-2018

21-03-2018

Het plaatsen van een hekwerk met een
entreepoort; 1e Kruisweg 29.

Het verwijderen van asbest uit de
woning; Bloemaertstraat 17.

25-03-2018

Het wijzigen van de bestemming, wijzigen van de gevel, plaatsen van zonwering
en handelsreclame; Oostdijk 59.

26-03-2018

Het maken van een uitrit; Ranonkelstraat
13.

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

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

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

COLLEGESPREEKUUR

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.

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’.

Dorpse charme. Stadse allure.

BEKENDMAKING
• 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’, (CBS De Kriekenhof) W. van Vlietstraat 2b.
Het ontwerpbesluit (kenmerk Z-17.26725) ligt met bijbehorende
stukken met ingang van 3 april 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.
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 088 - 647 15 96.

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 5 april 2018
in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

