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 11 mei 2018

AWB BEKENDMAKINGEN

Vervolgens wordt gekeken hoe de knelpunten opgelost kunnen
worden met passende maatregelen, zoals een veilige inrichting
of alternatieve route. Alle deelnemers ontvangen na de zomer
het eindrapport per e-mail.

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

02-05-2018

Het oprichten van een woning; Belcampohof 14.

1

03-05-2018

Het maken van een uitrit; Ranonkelstraat 13.

1

03-05-2018

Het brandveilig in gebruik nemen van schoolgebouw ‘De Ark’; Graaf van Egmondstraat 46.

1

Omgevingsvergunning geweigerd voor:

25-04-2018

Het legaliseren van drie reclame-uitingen met LED-verlichting; Oostdijk 19.

1

Kennisgeving ontvangen voor:

03-05-2018

Het laten branden van de verlichting tijdens een avond/nachttoernooi op vrijdag 6 juli 2018 van 20.00 tot
01.00 uur; Langeweg 18.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

02-05-2018

Het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten gedurende de periode van 1 januari tot en met 31 december
2018 in café Effe Om; Molenaar 10.

1

02-05-2018

Het organiseren van het ‘Bierbuikjes Festival’ op zondag 17 juni 2018 van 14.00 tot 21.00 uur; Oostdijk 54.

1

03-02-2018

Het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de Roparun op 21 mei 2018 tussen 12.00 en 17.00 uur
(rectificatie); parkeerplaatsen West Voorstraat 22-23.

1

07-05-2018

Het organiseren van festiviteiten rond de doorkomst van de Roparun op maandag 21 mei 2018 van 08.00 tot
16.00 uur (Langeweg en Centrum); van 08.00 tot 21.00 uur (Marktplein).

1

Omgevingsvergunning (ingediend)

AANMELDEN
U kunt zich vóór 24 mei aanmelden voor de bewonersavond
door een mail te sturen aan uitnodiging@oud-beijerland.nl
Mocht de bijeenkomst vanwege een te lage opkomst niet doorgaan, dan zoeken we een alternatief: ook in buurgemeenten in
de Hoeksche Waard vinden bewonersavonden plaats. We kijken
hoe we deze dan slim kunnen combineren.
Ook kunt u nu al gebruik maken van een online-formulier om
uw knelpunten of suggesties kenbaar te maken op het volgende
webadres: http://fietsersbond.verbeterdebuurt.nl
Mocht u niet naar de bewonersavond komen maar wel het onderzoeksrapport willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven in
de mail.

BEKENDMAKING
• huisnummerbesluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 mei
besloten om het adres Spykerlaan 5 toe te kennen aan het bedrijfspand van Mourits Vastgoed V.O.F.

BEZWAREN

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

30-04-2018

Het brandveilig gebruiken van een
gebouw; Zoomwijckplein 11.

02-05-2018

Het maken van een aanbouw aan de
zijkant van de woning; Van Wassenaerstraat 54.

02-05-2018

Het maken van vier appartementen in het
bestaande woon-/winkelpland;
Julianastraat 43.

04-05-2018

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning; Bloemaertstraat
20.

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

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze bekendmaking 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
In verband met de komende feestdagen is het gemeentehuis
gesloten op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag).

OVERDRACHT BUDGET ZORGINFRASTRUCTUUR 2018 VAN
RIJK NAAR GEMEENTEN

BEWONERSAVOND OVER ROUTES
EN KNELPUNTEN VOOR FIETSERS

Het Rijk heeft per 1 januari 2018 een deel van de middelen uit
de Subsidieregeling Voortzetting Zorginfrastructuur 2015-2017
overgedragen naar de gemeenten. Deze middelen zijn bedoeld
als beperkte afbouwregeling in 2018 van de eerder genoemde
subsidieregeling.
Voor de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard gaat het om een
bedrag van € 133.316,-.
De uitvoering van deze afbouwregeling verloopt budgettair neutraal. Dit budget is het maximaal te verdelen bedrag.
De Hoeksche Waardse gemeenten zijn van plan het beschikbare
budget te bestemmen voor aanvragers die in 2017 aantoonbaar
in aanmerking zijn gekomen voor de Subsidieregeling Voortzetting Zorginfrastructuur 2015-2017.
Voor het geval de aanvragen het beschikbare budget overschrijden, vindt verdeling naar rato van de aanvragen plaats.
Zorgaanbieders die in aanmerking komen voor de regeling en
hun aanvraag nog niet hebben ingediend, worden verzocht uiterlijk 1 juli 2018 een aanvraag in te dienen, onder gelijktijdige
overlegging van de beschikking 2017.
Aanvragen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders of bij het regionale verzamelpunt in
gemeente Korendijk, mevrouw A. Willigenburg, Anneke.Willigenburg@korendijk.nl, telefoon 14 0186.

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) zet zich samen met de vijf gemeenten in voor de verdere optimalisatie van
verkeer en vervoerszaken binnen de Hoeksche Waard en werkt
daarvoor nauw samen met Rijkswaterstaat (RWS), Waterschap
Hollandse Delta (WSHD) en provincie Zuid-Holland.
BEWONERSAVOND
Wij vinden het belangrijk om u als inwoner hierbij te betrekken.
Ervaart u als fietser knelpunten in Oud-Beijerland of op fietsroutes in de Hoeksche Waard en/of heeft u ideeën voor verbeteringen? Dan bent u van harte welkom op de bewonersavond die
Oud-Beijerland samen met SOHW organiseert op donderdag
31 mei 2018 van 19.00 tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
DOEL BIJEENKOMST
Op de bewonersavond informeren wij u over het onderzoek
naar veelgebruikte fietsroutes door adviesbureau TRIDÉE en de
knelpunten die op deze routes worden ervaren. Daarbij gaat het
zowel om fietsroutes voor woon-werk- en woon-schoolverkeer
(zogenaamde utilitaire routes) als om recreatieve fietsroutes.
Ook worden de fietsvoorzieningen bij bushaltes en recreatiepunten onderzocht. Uiteraard horen we op deze avond ook
graag welke knelpunten u ervaart. Uw opmerkingen, knelpunten en/of problemen betrekken wij bij het onderzoek. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag waar uitbreiding van het
fietsnetwerk wenselijk is en welke verbeteringen van bestaande
routes nodig zijn.

Vanwege een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis op
donderdag 17 mei tussen 12.00 en 14.00 uur gesloten. Telefonisch zijn we dan wel bereikbaar.

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.

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 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.
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vervolg
ONDERSTEUNING VOOR
MANTELZORGERS: WAT ZIJN UW
ERVARINGEN?
De gemeenten in de Hoeksche Waard bieden mantelzorgers
hulp en passende ondersteuning. Het is belangrijk dat deze
ondersteuning aansluit bij de behoeften van mantelzorgers.
Ook willen wij dat zij weten waar zij voor ondersteuning terecht kunnen. Daarom toetsen we onze plannen regelmatig bij
mantelzorgers.

Wij gaan graag met u in gesprek. Dit kan op:
•
•
•
•
•

Bent u mantelzorger en wilt u uw ervaringen met ons delen?
Heeft u ideeën om de mogelijkheden voor ondersteuning te
verbeteren?

dinsdag 5 juni van 12.00-14.00 uur in Oud-Beijerland (inclusief lunch);
dinsdag 5 juni van 19.30-21.30 uur (of 20.00 – 22.00 uur) in
Oud-Beijerland;
dinsdag 12 juni van 12.00-14.00 uur in Oud-Beijerland (inclusief lunch);
dinsdag 12 juni van 19.30-21.30 uur (of 20.00 – 22.00 uur)
in Strijen;
maandag 18 juni van 12.00-14.00 uur in Binnenmaas (inclusief lunch).

naar Ineke Snijder (i.snijder@oud-beijerland.nl) van gemeente
Oud-Beijerland. Graag een of meerdere data vermelden waarop u beschikbaar bent.
Wilt u meer informatie? Dan kunt u mevrouw Snijder op 28 en
29 mei (tijdens kantooruren) bellen op 088 – 6476 16 38.
De gesprekken vinden plaats in kleine groepjes (maximaal vijf
personen). Uiteraard is alles wat besproken wordt vertrouwelijk!

U kunt zich aanmelden door vóór 27 mei een e-mail te sturen
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