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 4 mei 2018

AWB BEKENDMAKINGEN

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

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

19-04-2018

Het bouwen van een vrijstaande woning met berging/B&B (rectificatie); Zinkweg 267.

1

25-04-2018

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

1

25-04-2018

Het aanleggen van een in-/uitrit; Van Wassenaerstraat 11.

1

01-05-2018

Het bouwen van een woning (gewijzigde vergunning); Viool 53.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

24-04-2018

Het plaatsen van een steiger (gewijzigde datum) gedurende de periode van 14 mei tot en met 1 juni 2018;
hoek Kerkstraat/Peperstraat.

1

25-04-2018

Het plaatsen van rioleringsbuizen en bestratingsmaterialen gedurende de periode van 30 april tot en met 30 juni
2018; nabij Admiraal de Ruyterstraat 88.

1

26-04-2018

Het plaatsen van twee containers gedurende de periode van 30 april tot en met 21 mei 2018; naast Molendijk 98.

1

26-04-2018

Het organiseren van de Moederdagmarkt op zaterdag 5 mei 2018 van 10.00 tot 17.00 uur; Oost Voorstraat.

1

30-04-2018

Het organiseren van de Luikse markt op zaterdag 19 mei, 23 juni, 14 juli, 18 augustus en 22 september 2018
van 10.00 tot 16.00 uur; Scheepmakershaven.

1

30-04-2018

Het plaatsen van een container gedurende de periode van 30 april tot en met 30 juni 2018; Houtmanstraat 34.

1

30-04-2018

Het organiseren van een skate event op zaterdag 30 juni 2018 van 12.00 tot 17.30 uur; Laningpark.

1

01-05-2018

Het schenken van zwak alcoholische dranken op maandag 21 mei 2018 tussen 12.00 en 22.00 uur tijdens
de doorkomst Roparun; West Voorstraat 5.

1

01-05-2018

Het schenken van zwak alcoholische dranken op maandag 21 mei 2018 tussen 12.00 en 15.00 uur tijdens
de doorkomst Roparun; parkeerplaatsen ter hoogte van West Voorstraat 22-23.

1

01-05-2018

Het schenken van zwak alcoholische dranken op maandag 21 mei 2018 tussen 12.00 en 16.00 uur tijdens
de doorkomst Roparun; ter hoogte van Oostdijk 271.

1

01-05-2018

Het schenken van zwak alcoholische dranken op maandag 21 mei 2018 tussen 12.00 en 18.00 uur tijdens
de doorkomst Roparun; West Voorstraat.

1

01-05-2018

Het plaatsen van twee containers, een schafkeet, een vuilcontainer, een mobiele kraan en bouwhekken
gedurende de periode van 7 mei tot en met 7 oktober 2018; Molenaar 1.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)
Zakelijke inhoud

melding ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

25-04-2018

Het aanleggen van een parkeerterrein;
Beneden Oostdijk 18-20.

25-04-2018

Het slopen van een gebouw; Beneden
Oostdijk 18-20.

27-04-2018

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning; Albert
Schweizererf 16.

25-04-2018

Het verwijderen van asbest uit de
woning; Kempenaar 98.

25-04-2018

29-04-2018

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voor- en achterzijde van de woning;
Klipper 10.

Het verwijderen van asbest uit de
woning; Kwakscheweg 4.

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

RAADSVERGADERING
De leden van de gemeenteraad komen
op dinsdag 8 mei 2018 in vergadering
bijeen in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30
uur. De agenda ziet er als volgt uit:

OPINIËREND DEEL
7. Opening opiniërend deel;
8. Vaststelling agenda opiniërend deel;
9. Vragen(half)uur;

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.

VERGADERINGEN COMMISSIE
WELSTAND EN MONUMENTEN

Sloopmelding

aanvraag ontvangen d.d.

INFORMATIEF DEEL
1. Opening en mededelingen;
2. Vaststellen agenda informatief deel;
3. Spreekrecht;
4. Presentatie kinderboerderij;
5. Terugkoppeling klankbordgroep herindeling;
6. Sluiting informatief deel;

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.

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

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

10. Mededelingen college van burgemeester en wethouders;
11. Rekenkamerrapport jeugdhulp (besluitvorming op 22 mei
2018);
12. Rekenkamerrapport vastgoed (besluitvorming op 22 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 27 maart en 10 april
2018;
18. Strategische agenda (opiniërend besproken op 10 april
2018);
19. Sluiting.
VOLGENDE RAADSVERGADERING
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 22 mei 2018 in de raadzaal van het gemeentehuis.

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 APRIL 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 april 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

537

Kinderregenbroek

Zoomwijcklaan

538

Dameshandschoenen Mariniersweg

539

Buggy

West Voorstraat

540

Kindervestje

Zoomwijcklaan

541

Kinder(opoe)fiets

Boezemsingel

542

Herenhorloge

Havendam

543

Damesjack

Oost Voorstraat

544

Kinderjack

Oost Voorstraat

545

Sneakers

Oost Voorstraat

546

Trui

Oost Voorstraat

vervolg
Constructiebedrijf een omgevingsvergunning beperkte milieutoets te verlenen. Op 29 maart 2018 is de aanvraag voor de
omgevingsvergunning ontvangen. De aangevraagde activiteit
is het uitvoeren van specifieke werkzaamheden, onder meer
het warmwalsen van ferrometalen. De inrichting is gelegen aan
de Edisonstraat 3L te Oud-Beijerland.
Bij de beslissing is het belang van de bescherming van het milieu afgewogen.

BEKENDMAKING WET
MILIEUBEHEER
Op 9 maart 2018 is een melding ontvangen in het kader van
het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het gaat over het oprichten van een groothandel in aardappelen, Spykerlaan 1 in OudBeijerland. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer
Z-18-331957.
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.
KENNISGEVING
Beschikking omgevingsvergunning beperkte milieutoets (reguliere procedure)

De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via
telefoonnummer 078 - 770 85 85 kunt u een afspraak maken.
BEZWAAR
Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan
de aanvrager. Met ingang van de dag na de bekendmaking
treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking kan bezwaar worden
aangetekend bij burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Het indienen van
een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet.
VOORLOPIGE VOORZIENING
Hebben u of derden belanghebbenden er belang bij dat de werking van deze beschikking wordt geschorst, dan kan om een
voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben besloten om aan Verloop Las- en

Dorpse charme. Stadse allure.

EXPOSITIE IN GEMEENTEHUIS

In verband met de komende feestdagen is het gemeentehuis
gesloten op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 11
mei (collectieve vrije dag) en maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag).

EXPOSITIE IN GEMEENTEHUIS

‘Portret van een stad’… is de titel van de expositie van stadsschilder Marianne Yvonne Neijhuis in de vitrines van de ondertrouwkamer in het gemeentehuis.
Marianne volgde de KABK en de Vrije Academie in Den Haag
en privélessen bij Ralph Prins. Na terugkeer naar haar geboortestad begon ze aan een serie schilderijen die ook voor haarzelf
verrassend waren. Deze ‘stadsgezichten’ laten bekende gebouwen/stadsgezichten zien, zoals we ze nog niet kenden: in feestelijke tinten en een eigenzinnig lijnenspel.

De expositie is in mei en juni tijdens openingstijden te bezichtigen in het gemeentehuis.

INFORMATIEBIJEENKOMST
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
GEMEENTE HOEKSCHE WAARD

Op 21 november 2018 worden gemeenteraadsverkiezingen
gehouden voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Voor
nieuwe en bestaande politieke partijen die mee willen doen
aan deze gemeenteraadsverkiezingen wordt op donderdag 17
mei een informatiebijeenkomst georganiseerd in Dorpshuis
Streona in Strijen, aanvang 19.15 uur.
Kijk voor meer informatie op www.toekomsthw.nl.

