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 20 april 2018

AWB BEKENDMAKINGEN

PEUTERBAD OUDE TOL
WEER OPEN

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

17-04-2018

Het maken/veranderen van een uitweg; Beetwortelweg 24.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

10-04-2018

Het organiseren van de Puurmarkt op zaterdag 12 mei, 23 juni, 21 juli en 6 oktober 2018 van 10.00 tot 17.00 uur;
Molenplein.

1

11-04-2018

Het plaatsen van een steiger in de periode van 16 april tot en met 18 mei 2018 (in het weekend moet de
doorgang geheel vrij zijn); hoek Kerkstraat/Peperstraat.

1

11-04-2018

Het ophangen van een spandoek boven de weg gedurende twee weken tussen 13 juni en 4 juli 2018; Molendijk
20.

1

11-04-2018

Het organiseren van de 11 dorpen rally op zaterdag 26 mei 2018 van 09.00 tot 12.00 uur; Oost Voorstraat 4-6.

1

16-04-2018

Het plaatsen van een milieu- en materiaalcontainer, een schaftkeet en een dixi in de periode van 16 april tot en
met 29 juni 2018; Marsmanplein.

1

16-04-2018

Het plaatsen van een milieucontainer, een keetwagen en een hoogwerker in de periode van 16 april tot en met
29 juni 2018; Wilhelminaplein/Beatrixstraat.

1

16-04-2018

Het organiseren van de 27e Truckerrit door de Hoeksche Waard (start en finish James Wattstraat) op vrijdag 27
april 2018 van 12.00 tot 18.00 uur.

1

17-04-2018

Het organiseren/houden van een kermis gedurende de periode van 19 tot en met 28 april 2018
(met uitzondering van zondag 22 april) van 14.00 tot 23.00 uur; Vierwiekenplein.

1

17-04-2018

Het geopend zijn van café Me Moeder tijdens Koningsnacht op vrijdag 27 april 2018 tot 05.00 uur; Peperstraat 3.

1

17-04-2018

Het geopend zijn van café Het Hart tijdens Koningsnacht op vrijdag 27 april 2018 tot 05.00 uur; Peperstraat 10.

1

17-04-2018

Het innemen van een standplaats voor de verkoop van broodjes op Koningsdag vrijdag 27 april 2018;
Havendam 2.

1

17-04-2018

Het innemen van een standplaats voor het demonstreren van twee Ford auto’s op donderdag 26 april 2018;
Molenplein.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

11-04-2018

Het plaatsen van een schutting;
Zinkweg 145.

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij team Vergunningen, W. van Vlietstraat 6, telefoon 14 0186 / 088 - 647 19 00

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

•

BEKENDMAKING
huisnummerbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft (op 16 en
23 maart 2018) besloten om de volgende adressen toe te kennen:
-

-

Belcampohof 1 tot en met 71 (oneven) en Belcampohof 2
tot en met 34 (even) aan de nieuw te bouwen woningen op
de voormalige locatie Tuinwereld;
Muzieklaan 72 aan de voor VVE Andante bestemde ruimte.

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze bekendma-

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

king hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 2003, 3260 EA OudBeijerland.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en voorzien zijn van
naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van
bezwaar.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS
In verband met de viering van Koningsdag is het gemeentehuis
gesloten op vrijdag 27 april.

Dorpse charme. Stadse allure.

Het peuterbad bij de Oude Tol is in de afgelopen dagen schoongemaakt en wordt woensdag 25 april weer gevuld. Dit betekent
dat het zwembadje dan weer open is voor onze jeugdige inwoners. Natuurlijk hopen wij met u op een lange en mooie zomer
met veel zwemplezier. Wij vragen u, om bij een bezoek aan de
Oude Tol, het afval niet achter te laten op het grasveld en/of het
strandje, maar dit mee te nemen naar huis of het te deponeren
in de afvalbakken.

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 1 mei 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken in
het gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de standaard
welstandscommissie wordt gehouden op donderdag 26 april
2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

VOORJAARSMAGAZINE WEGWIJS
Houdt uw brievenbus volgende week zaterdag in de gaten!
Dan valt het voorjaarsnummer van het seniorenmagazine
‘Wegwijs’ weer op uw deurmat.
In deze Wegwijs leest u over een bevlogen juf met interesse
voor historie en over een man uit de staalbouw, die na het overlijden van zijn vrouw ging werken in het ziekenhuis. Klein Profijt
nodigt u uit om te komen genieten van het voorjaarszonnetje
aan het water of om er actief te worden als vrijwilliger. Mocht u
nadenken over uw woonsituatie dan kunt u lezen over Het Abel
Tasmankwartier, de ontwikkelingen van een aantal toekomstige
projecten met seniorenwoningen, de woningscan en Stougjeshof. Verder maakt u kennis met de wijkagent die een kopje soep
bij u komt eten en vindt u informatie over de tegemoetkoming
zorgkosten. De rubriek Bijzonder is gewijd aan het Egmontjaar
en de columnist neemt u mee naar vroeger tijden. In de mantelzorgrubriek leest u hoeveel steun mantelzorgers ervaren als ze
weer even bij elkaar kunnen ‘opladen’. Als toetje een Zweedse
puzzel en leuke Weten(s)waardigheden.
Veel leesplezier!

