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 15 juni 2018

AWB BEKENDMAKINGEN

PERIODIEKE CONTROLE VAN HET
GASNET DOOR STEDIN

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

07-06-2018

Het plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel; Poortlaan 21.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

07-06-2018

Het schenken van zwak alcoholische dranken op vrijdag 15 juni 2018 tussen 16.00 en 21.00 uur tijdens de
feestelijke oplevering van de renovatiewerkzaamheden van HW Wonen; Jordaensdreef.

1

07-067-2018

Het organiseren van een schoolkorfbaltoernooi met rommelmarkt op zaterdag 23 juni 2018 van 09.00 tot 16.00
uur; Helen Parkhurstweg.

1

11-06-2018

Het plaatsen van een schaftkeet gedurende de periode van 11 juni tot en met 27 juli 2018; Wiardi Beckmanstraat.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

30-05-2018

Het brandveilig gebruik; Gravinnelaan 1.

07-06-2018

Het maken van een aanbouw aan de zijen achterkant van de woning; Beetwortelweg 19.

08-06-2018

De bouw (gewijzigde situering) van vier
woningen; Belcampohof 1.

11-06-2018

Het bouwen van een fietsenstalling/
berging; Rubensdreef.

BEZWAREN
Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden, op grond

RAADSVERGADERING

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

3 juli 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De leden van de gemeenteraad komen
op dinsdag 19 juni 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 WIHW;
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. Vaststellen bestemmingsplan Stougjesdijk 278 (besluitvorming op 3 juli 2018);
12. Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkeling 2018 (besluitvorming op 3 juli 2018);
13. Vaststellen Jaarrekening 2017 (besluitvorming zie agendapunt 21);
14. Toekomstbestendige VVV (besluitvorming op 3 juli 2018);
15. Sluiting opiniërend deel;
BESLUITVORMEND DEEL
16. Opening besluitvormend deel;
17. Vaststelling agenda besluitvormend deel;
18. Lijst van ingekomen stukken;
19. Vaststelling notulen raadsvergadering 22 mei 2018;
20. Verbouwing Oude Raadhuis (opiniërend besproken op 5 juni
2018);
21. Vaststellen Jaarrekening 2017 (zie agendapunt 13);
22. Mandaatvoorstel benoeming beoogd griffier gemeente
Hoeksche Waard;
23. Sluiting.
VOLGENDE RAADSVERGADERING
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag

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
(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.
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.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJD
In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis
op donderdag 21 juni 2018 vanaf 13.00 uur gesloten.

Dorpse charme. Stadse allure.

Netbeheerder Stedin controleert de komende maanden weer
een deel van het gasnet in Oud-Beijerland. Zo houdt de netbeheerder de veiligheid en betrouwbaarheid van het gasnet optimaal. Om de periodieke preventieve controle uit te voeren,
lopen controleurs van Stedin het gasleidingnetwerk letterlijk
meter voor meter na.
Omdat gasleidingen onzichtbaar in de grond liggen, maken de
controleurs gebruik van speciale apparatuur. Met behulp van
gps-navigatie weten de medewerkers precies waar de gasleiding ligt. Door er met een zeer gevoelig gasdetectie-apparaat
overheen te lopen, worden gaslekkages opgespoord. Die lekkages kunnen zijn ontstaan door natuurlijke bodemwerking, maar
ook door werkzaamheden in de grond. Grote gaslekkages kun
je ruiken, maar voor het opsporen van hele kleine lekkages is
speciale apparatuur nodig. Mocht er een lek gevonden worden,
dan wordt de leiding hersteld.
CONTROLE TOT AAN DE VOORDEUR
Niet alleen de hoofdleiding in de straat wordt gecontroleerd,
maar ook de gasleiding tot aan de voordeur van woningen en
bedrijven. Dit betekent dat controleurs van Stedin soms een
tuinpad of oprit op lopen. De controleurs dragen altijd een
herkenbaar hesje van Stedin en kunnen zich legitimeren. De
controles worden onder de juiste weersomstandigheden uitgevoerd tussen maart en oktober.
DUIZENDEN KILOMETERS GASNET
Stedin beheert ruim 23.000 kilometer gasleiding in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en de regio’s Noord-Oost Friesland,
Amstelland en Kennemerland. Het volledige netwerk moet eens
in de vijf jaar worden gecontroleerd. Dat gebeurt in etappes. Dit
jaar lopen de controleurs zo’n 5.000 kilometer gasleiding na.
Zo houdt Stedin het gasnet veilig en betrouwbaar.
Ruikt u een gaslucht? Neem dan direct contact op met Stedin
via het Nationaal Storingsnummer gas en elektriciteit: 08009009. Dit gratis telefoonnummer is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

BEKENDMAKING
• Aanwijzingsbesluit
De burgemeester van Oud-Beijerland, en voor zover het haar
bevoegdheid betreft het college van burgemeester en wethouders, heeft besloten de Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) mevrouw E. Godhelp-van der Sluis, mevrouw N.
Admiraal-van Kralingen en de heren E.J. Kaijim, E. Wesdijk, T.
Heijmen, T. Quast, M. Smal en J. van Melick aan te wijzen als
toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht en artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
Na beëdiging tot Boa worden zij als zodanig belast met de opsporing van de strafbare feiten als genoemd in de artikelen en
wetten van Domein I en de Algemene Plaatselijke Verordening.

vervolg
WELZIJN HW INTRODUCEERT ANWB
AUTOMAATJE HOEKSCHE WAARD

Even boodschappen doen, een partner in het verzorgingstehuis
bezoeken of naar een afspraak in het ziekenhuis? Dat is niet
voor iedereen vanzelfsprekend. Welzijn Hoeksche Waard introduceert met ingang van 20 juni 2018 AutoMaatje Hoeksche
Waard van de ANWB en gaat samen met vrijwilligers mensen
helpen mobiel en actief te blijven.

Vervoer gaat per 1 juli 2018 over naar ANWB Automaatje Hoeksche Waard.”

•

HOE KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN AUTOMAATJE
HOEKSCHE WAARD?
Wilt u naar de kapper, op familiebezoek, winkelen in de buurt of
heeft u een afspraak in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut?
Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de
buurt u met hun eigen auto. Het gebruik van ANWB AutoMaatje Hoeksche Waard is verder geheel gratis.
Heeft u vervoer nodig? Neem dan drie dagen van tevoren contact op met: Welzijn Hoeksche Waard, telefoon 088 - 730 89 00
(maandag tot en met donderdag van 09.00 – 16.00 uur en op
vrijdag van 09.00 – 12.00 uur) of mail naar anwbautomaatje@
welzijnhoekschewaard.nl.

HOE KAN IK MIJ AANMELDEN ALS CHAUFFEUR?
Doe je graag iets voor een ander? Meld je dan aan als vrijwilliger en vervoer jouw minder mobiele ‘buren’ in je eigen auto.
Je krijgt als vrijwilliger een kleine vergoeding van € 0,30 per kilometer plus eventuele parkeer- en tolkosten. Je auto moet APK
gekeurd zijn en minimaal een WA-verzekering met inzittenden
dekking hebben. Vrijwilligers moeten jonger zijn dan 75 jaar
en er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. Je hoeft
geen ANWB-lid te zijn.

•
Met ANWB AutoMaatje Hoeksche Waard vervoeren vrijwilligers met hun eigen auto hun minder mobiele plaatsgenoten
tegen een geringe onkostenvergoeding. De landelijke bekendheid van Automaatje, de kennis, begeleiding, training en materialen die de ANWB biedt en de gebruikersvriendelijke software,
waren aanleiding voor ons om deze vervoerservice aan te gaan
bieden. Het is van groot belang om mensen zo lang mogelijk
mobiel te houden en te laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer. Het initiatief wordt zonder winstoogmerk
Hoeksche Waard-breed aangeboden. De hulpdienst Vrijwillig

•

•
•

De planner zoekt een vrijwilliger uit de groep chauffeurs die
u, op het door uw gewenste tijdstip, kan rijden.
De planner belt de aanvrager terug als er een chauffeur beschikbaar is en schat de vergoeding in aan de hand van het
verwachte aantal kilometers dat de vrijwilliger voor u gaat
rijden. De vergoeding bedraagt € 0,30 per kilometer, plus
eventuele parkeer- of tolkosten.
Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor uw
deur en brengt u naar het afgesproken adres.
De aanvrager betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de
vrijwilliger.

Dorpse charme. Stadse allure.

U hoeft geen ANWB-lid te zijn om gebruik te maken van
ANWB Automaatje Hoeksche Waard.

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 26 juni 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken in
het gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de standaard
welstandscommissie wordt gehouden op donderdag 21 juni
2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

