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 13 april 2018

AWB BEKENDMAKINGEN

VERGADERINGEN COMMISSIE
WELSTAND EN MONUMENTEN

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

04-04-2018

Het bouwen van een bedrijfshal; Spykerlaan 5.

1

10-04-2018

Het plaatsen van een erfafscheiding en een toegangspoort; 1e Kruisweg 29.

1

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 17 april 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken in
het gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de standaard
welstandscommissie wordt gehouden op donderdag 19 april
2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

29-03-2018

Het organiseren van Beachvolleybal Oud-Beijerland 2018 op zondag 8 juli 2018 van 10.00 tot 21.00 uur;
Randweg 31.

1

09-04-2018

Het schenken van zwak alcoholische dranken op vrijdag 27 april 2018 (Koningsdag) tussen 10.00 en 22.00 uur;
West Voorstraat 5.

1

09-04-2018

Het plaatsen van een schaftkeet en dixi in de periode van 4 april tot en met 29 juni 2018; Martin Luther Kingerf.

1

10-04-2018

Het organiseren van het Blije Beijerlanders foodtruckfestival op zondag 6 mei 2018 van 14.00 tot 21.00 uur;
Oostdijk 54.

1

10-04-2018

Het schenken van zwak alcoholische dranken op vrijdag 1 juni 2018 tussen 14.00 en 23.30 uur tijdens de viering
van een bruiloft; Marktplein 6.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)

BEZWAREN

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

30-03-2018

Het bouwen van een woning; Beneden
Oostdijk 62.

31-03-2018

Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan een monument; West Voorstraat 8.

03-04-2018

Het herinrichten van de openbare ruimte
en het vervangen van de riolering; Kerkstraat/Nobelstraat en omgeving.

05-04-2018

Het plaatsen van een extra raam in de
zijgevel; Israëlsdreef 22.

09-04-2018

Het aanleggen van een inrit; Beetwortelweg 24.

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).

KENNISGEVING
• aanvraag omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (reguliere procedure)
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Oud-Beijerland maakt bekend dat op 29 maart 2018, in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een
aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets
(OBM) is ontvangen van Verloop Las- en Constructiebedrijf,
Edisonstraat 3l in Oud-Beijerland. De aanvraag betreft het uitvoeren van specifieke werkzaamheden, onder meer het warmwalsen van ferrometalen.

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

BEKENDMAKING

•

ontwerpbestemmingsplan Stougjesdijk 278 met bijbehorende stukken ter inzage
Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Stougjesdijk 278 (NL.
IMRO.0584.BPBUITEN2017012-ON99) met bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Het bestemmingsplan heeft tot doel om het gehele perceel een
woonbestemming te geven. De grond die direct grenst aan het
woonperceel krijgt de bestemming agrarisch. De bestaande
niet monumentale bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en maakt
plaats voor een nieuwe schuur en tweede woning. De nieuwe
schuur zal als ensemble behorend bij de monumentale woning
worden herbouwd. Het planvoornemen past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Het voorliggende bestemmingsplan
voorziet in het juridisch-planologisch kader voor de beoogde
ontwikkeling.

TER INZAGE
Op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
ligt het ontwerpbestemmingsplan met alle bijbehorende stukken
met ingang van zaterdag 14 april 2018 gedurende zes weken tijdens openingstijd ter inzage in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland.
De stukken zijn ook te raadplegen via www.oud-beijerland.nl (onder actueelbekendmakingenbekendmakingen Gemeente
Oud-Beijerland) en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
INDIENING ZIENSWIJZEN
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij
voorkeur schriftelijk, maar eventueel ook mondeling op afspraak,
een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen over
het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland
onder vermelding van ‘zienswijze Ontwerpbestemmingsplan
Stougjesdijk 278’.
Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Yvonne
Bossche van afdeling Ontwikkeling, telefoon 088 - 647 15 31.

Dorpse charme. Stadse allure.

BEKENDMAKING WET
MILIEUBEHEER
Op 13 maart 2018 is een melding ontvangen in het kader van
het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het gaat over het veranderen van een inrichting, zijnde een bedrijf gespecialiseerd in de
kunststoffenindustrie, Louis Pasteurstraat 15 in Oud-Beijerland.
De verandering betreft het uitbreiden van het bedrijf met een
loods, gelegen aan de Louis Pasteurstraat 13 en het pand gelegen aan de Alexander Bellstraat 8 in Oud-Beijerland. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-18-332698.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar
het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een
informatief karakter heeft.
Dordrecht,
burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid.

