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 6 april 2018

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

VERTROKKEN NAAR EEN
ONBEKEND ADRES

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

28-03-2018

Het bouwen van een overkapping; Ooststraat 40.

1

28-03-2018

Het maken van een uitrit; Aert van Nesstraat 1.

1

28-03-2018

Het plaatsen van een aanbouw; Jacob Roggeveenstraat 4.

1

28-03-2018

Het slopen van een aangebouwde schuur achter de boerderij (wijzigen van het monument); Stougjesdijk 278.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

28-03-2018

Het plaatsen van een container op de parkeerplaats in de periode van 5 tot en met 12 april 2018; Scholekster 16.

1

29-03-2018

Het plaatsen van een container in de periode van 26 april tot en met 4 mei 2018; Bartókstraat 23.

1

29-03-2018

Het plaatsen van twee containers in de periode van 26 maart tot en met 12 oktober 2018; Wolweversweg.

1

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 10 april 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. Presentatie ‘OBL gereed’ door Ruud de Graaf;
5. Terugkoppeling klankbordgroep herindeling;
6. Sluiting informatief deel;

OPINIËREND DEEL
7. Opening opiniërend deel;
8. Vaststelling agenda opiniërend deel;
9. Vragen(half)uur;
10. Mededelingen college van burgemeester en wethouders;
11. Verbouwen van twee tennisbanen in De Boogerd tot gymnastiek- en turnlocatie (besluitvorming op 8 mei 2018);
12. Strategische agenda (besluitvorming op 8 mei 2018);
13. Sluiting opiniërend deel;

BESLUITVORMEND DEEL
14. Opening besluitvormend deel;
15. Vaststelling agenda besluitvormend deel;
16. Lijst van ingekomen stukken;
17. Vaststelling notulen raadsvergadering 13 maart 2018;
18. Sluiting.

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

(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.

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

INSPREEKRECHT
Na de opening van het informatieve deel van de vergadering
kunnen andere aanwezige inwoners elk maximaal vijf minuten

•

meneer Michel Korpershoek, Zinkweg 129, met ingang van
24 januari 2018 is vertrokken naar een onbekend adres.

Op dit besluit is artikel 2.60 van de Wet basisregistratie personen van toepassing. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het
college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland
(Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland).
Daarnaast kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank in Dordrecht. Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. De verzoeker om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

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 17 april 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken in
het gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de standaard
welstandscommissie wordt gehouden op donderdag 12 april
2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

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.
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.

AAN DE SLAG MET DE
‘SPEELTUINBOUWER’

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

Het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maakt bekend dat op grond van artikel 2.22 van de Wet
basisregistratie personen (BRP) de volgende adresgegevens
zijn opgenomen:

U hebt het vast al ergens voorbij zien komen… het gemeentebestuur van Oud-Beijerland heeft plannen voor de aanleg van
een natuurspeeltuin in recreatiegebied de Oude Tol. Hiervoor
vragen we van de doelgroep die het meest van de speelruimte
gebruik gaat maken: de kinderen zelf!
Hoe werkt dat precies? Via http://deoudetol.speeltuinbouwer.nl
kunnen de kinderen op iedere moment vanuit huis hun ideale
speelplek inrichten. Meedenken over de natuurspeeltuin? Ga
dan naar http://deoudetol.speeltuinbouwer.nl en dien voor 13
april 2018 je eigen ontwerp in!

Dorpse charme. Stadse allure.

OVERZICHT GEVONDEN
VOORWERPEN
Als u iets waardevols verliest, is het verstandig aangifte te doen
bij de politie. Maar u kunt ook bij de gemeente informeren om
te kijken of dat wat u verloren bent misschien geregistreerd is
als gevonden voorwerp. Dit kan bij de balie van afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis, maar ook digitaal via onze
website www.oud-beijerland.nl.
GEVONDEN VOORWERPEN MAART 2018
Elke maand publiceren wij een overzicht van alle voorwerpen
die binnen onze gemeente zijn gevonden. Hieronder vindt u
het overzicht van wat er in maart bij de gemeente is gemeld.
Denkt u een voorwerp te herkennen als het uwe, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0186.

Reg. Nr.

Omschrijving

Vindplaats

526

Geld in envelop met
naam

Beneden Oostdijk

527

Zonnebril

Pr. Irenestraat

528

Damesfiets

Spuidijk

529

Kinderfiets

Spuidijk

530

Staatsloten

Hal gemeentehuis

531

Damesfiets

Sportpark Kikkershoek

532

Portemonnee

Bijlschool

533

Knuffel konijn

Laningpark

536

Damesfiets

Karrespoor

