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 6 juli 2018

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

29-06-2018

Het plaatsen van een meerpaal met plaquette; Oostkade.

1

Vergunning ingetrokken voor:

28-06-2018

Het organiseren van de Luikse Markt; Scheepmakershaven.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

02-07-2018

Het organiseren van het huttenbouwfeest op donderdag 23 en vrijdag 24 augustus 2018 van 10.00 tot 16.00 uur;
Zalmpad.

1

02-07-2018

Het plaatsen van een mobiele torenkraan op maandag 9 juli 2018 van 07.00 tot 11.00 uur; Beijerse Hof.

1

04-07-2018

Het organiseren van de Spuidagen en Proef ‘t Spui op vrijdag 6 juli (van 18.00 tot 00.00 uur) en zaterdag 7 juli
2018 (van 10.00 tot 00.00 uur); rond de haven.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)

Sloopmelding

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

melding ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

25-06-2018

Het wijzigen van de inrit; Karel
Doormanstraat 8.

25 juni 2018

Het verwijderen van asbest;
Hazelaarstraat 14.

25-06-2018

Het maken van een aanbouw aan de
achterzijde; Zinkweg 152.

27-06-2018

Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak; Frans Halsstraat 55.

27-06-2018

Het, in afwijking van het bestemmingsplan, wonen op de begane grond en
verdieping; Oostdijk 75.

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

VERKEERSMAATREGELEN TIJDENS
SPUIDAGEN

op bedrijventerrein De Bosschen. De pendeldienst rijdt direct
naar het evenementengebied v.v.

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli 2018 vinden rond de haven OudBeijerland de traditionele Spuidagen plaats. Dit populaire evenement trekt vele bezoekers. Om het verkeer in goede banen te
leiden en de overlast voor bewoners/omwonenden en publiek
tot een minimum te beperken, wordt een aantal verkeersmaatregelen getroffen.
AFSLUITING DOORGAAND VERKEER
Op vrijdagavond en zaterdag is de Scheepmakershaven, tussen
Vierwiekenplein (Wereldwinkel) en het Ankerplein, afgesloten
voor het verkeer. Dit heeft tot gevolg dat er in Centrum-Noord
geen doorgaand verkeer mogelijk is.
Het Havenkwartier, de Oostkade en parkeerterrein Ankerplein
(P1) blijven via De Werf bereikbaar. Dit verkeer vanaf de A29
richting Zoomwijck en Spuioever volgt de route via de N217 en
Randweg v.v.
PARKEREN
Het Vierwiekenplein (P2) en Het Dok (P3) zijn bereikbaar via de
route N217 – Randweg – Spuioverweg – Spuidijk.
Inwoners van Oud-Beijerland vragen wij dringend om te voet
of per fiets naar het centrum te komen. Aan de Scheepmakershaven zijn extra voorzieningen getroffen om de fiets te stallen.
PENDELDIENSTEN
Door de toestroom van het vele verkeer is de bezetting van de
parkeerterreinen hoog. Bezoekers die van buiten Oud-Beijerland komen, kunnen gebruik maken van de speciale gratis pendeldienst. Het opstappunt ligt aan de Jan van der Heijdenstraat

OPENBAAR VERVOER
Op de vrijdagavond rijdt het openbaar vervoer haar gebruikelijk
dienstrooster.
Op zaterdag 7 juli rijdt er geen openbaar vervoer door Centrumnoord en worden de lijndienstbussen omgeleid.
VRAGEN
Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met Andre
Elsenaar, telefoon 088 – 647 15 49 of e-mail a.elsenaar@oudbeijerland.nl.

AFSLUITING BOTENLANCEERPLAATS
OUDE TOL
Uit nader onderzoek naar de mogelijkheid om de botenlanceerplaats voor de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid bij de
Oude Tol breder open te stellen, blijkt dat dit op gespannen
voet staat met het creëren van een veilig en prettig gezins-/
kindvriendelijk recreatiegebied. Vooral omdat het merendeel
van de gebruikers van de botenlanceerplaats bestaat uit waterscooters en jetski’s. De aanwezigheid van deze vaartuigen leidt
op en rond het water tot gevaarlijke en onwenselijke situaties.
Het gemeentebestuur heeft er bewust voor gekozen om het
gebied van de Oude Tol in te richten voor gezin en kind. Het intensieve gebruik van de aangelegde zwembaai en de ontwikkeling van een natuurspeeltuin zijn hiervoor mede bepalend. De
relatief beperkte ruimte binnen het gebied betekent dus keuzes
maken.
Vandaar dat het college besloten heeft om de botenlanceerplaats bij de Oude Tol fysiek af te sluiten voor gebruikers anders
dan de regionale brandweer ZHZ.

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 JUNI
Elke maand publiceren wij een overzicht van alle voorwerpen
die binnen onze gemeente zijn gevonden. Hieronder vindt
u het overzicht van wat er in juni 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

557

Damesvestje

W. van Vlietstraat

559

Telefoon

Koninginneweg/Steenenstraat

560

Rugtas

Zinkweg

561

Fietsmand

Oost-Voorstraat

562

Zonnebril

Onbekend

563

Herenfiets

Roerdompweg

(WEL/NIET) TROUWEN OUDE
RAADHUIS
Al eerder kondigden wij aan dat er vanwege een verbouwing niet
getrouwd kan worden in het Oude Raadhuis in de periode van
21 augustus 2018 tot en met 31 maart 2019.
Het besluit van de gemeenteraad tot en een nog ingrijpender
verbouwing heeft echter consequenties voor de start (en einde)
van de werkzaamheden. En dus ook voor het trouwen in het
Oude Raadhuis. De nieuwe verbouwingsperiode is nu van 15
november 2018 tot en met 31 augustus 2019.
Dit betekent dat er in Oude Raadhuis getrouwd kan worden tot
en met 14 november 2018. En er dus geen huwelijksvoltrekkingen kunnen plaatsvinden van 15 november 2018 tot en met 31
augustus 2019.

Dorpse charme. Stadse allure.

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

