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 8 juni 2018

AWB BEKENDMAKINGEN
BEKENDMAKING WOONZORGGEBOUW DE OPEN WAARD

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

5 juni 2018

brandveilig in gebruiken nemen schoolgebouw OBS de Zevensprong, W. van Vlietstraat 2

1

5 juni 2018

plaatsen dakkapel aan voor- en achterzijde van woning, Klipper 10

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

30 mei 2018

het organiseren van een feestelijke oplevering na renovatiewerkzaamheden, Jordaansdreef op 15 juni 2018 van
16.00-21.00 uur

1

30 mei 2018

het organiseren van Oud-BeijerLAN van 15 juni 17.00 uur tot en met 17 juni 16.00 uur 2018 in het
jongerencentrum BijFrits

1

30 mei 2018

Kleinwaterlooplein op 9 juni van 10.00-17.00 uur in het centrum van Oud-Beijerland

1

30 mei 2018

ontheffing art. 35 DHW op 15 en 16 juni 2018 bij jongerencentrum Bij Frits tijdens Oud-BeijerLAN

1

30 mei 2018

het plaatsen van een puincontainer, Olivier van Noortsingel/hoek Van Wassenaerstraat, van 25 mei tot en met
2 juli 2018

1

30 mei 2018

voor het ophangen van spandoeken van 16 tot en met 23 juni, Koninginneweg, Randweg hoek Spuidijk en
Zoomwijcklaan.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)

Sloopmelding

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

melding ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

29 mei 2018

vervangen riolering in de straten
Croonenburgh, Acaciastraat en
Boezemsingel, Oud-Beijerland

31 mei 2018

Sloopmelding inzake transformatie van
kantoor/winkel naar appartementen,
Kerkstraat 13, Oud-Beijerland

31 mei 2018

het plaatsen van een dakkapel op het
perceel Muzieklaan 45 Oud-Beijerland

29 mei 2018

aanleg rijbaan t.b.v. parkeren op het gras
bij recreatiegebied "de Oude Tol" op het
perceel Randweg Oud-Beijerland

29 mei 2018

het plaatsen van een nieuw kozijn op het
perceel Poortlaan 21 Oud-Beijerland

BEZWAREN

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).

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

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

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 12 juni 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken in het
gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de standaard welstandscommissie wordt gehouden op donderdag 14 juni 2018
in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

Dorpse charme. Stadse allure.

Het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maakt bekend dat zij voornemens is om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit ‘het in gebruik nemen
of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid’, Zoomwijckplein 11 (Woonzorggebouw de Open Waard)
in Oud-Beijerland.
Het ontwerp-besluit met kenmerk z-18.27875 ligt met bijbehorende stukken met ingang van 11 juni 2018 gedurende zes weken op werkdagen van 08.00 – 13.00 uur en volgens afspraak
voor iedereen ter inzage op de afdeling Gemeentewinkel bij
Team Vergunningen in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6.
Gedurende deze termijn kan een ieder zienswijze naar voren
brengen.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland,
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Voor het naar voren
brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij het loket vergunningen van de gemeentewinkel, telefoon 646639/646686.

OVERZICHT GEVONDEN
VOORWERPEN MEI 2018
Reg. Nr.

Omschrijving

Vindplaats

0547

telefoon

Admiraal de Ruyterstraat

0549

fiets

West-Voorstraat

0551

rollator

Brittenstraat

0553

loopfiets

Vierwiekenplein

0554

armbandje en tasje

Onbekend

0555

kentekenplaat

Onbekend

0556

bril

Graanzolder

