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

Wo e n s d ag 1 a u g u s t u s 2 0 1 8

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

19-07-2018

Het oprichten van een woning en het maken van een uitweg; Vleugel 2.

1

19-07-2018

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

1

24-07-2018

Het herbouwen van de schuur; Stougjesdijk 278.

1

26-07-2018

Het bouwen van een fietsenstalling/berging; Rubensdreef.

1

Overige vergunning/vrijstelling/onthefﬁng verleend voor:

24-07-2018

Het plaatsen van een hoogwerker gedurende de periode van 13 tot en met 16 augustus 2018;
Vierwiekenplein 46-48.

1

26-07-2018

Het organiseren van het Kubbtoernooi 2018 op zaterdag 15 september van 09.30 tot 18.00 uur;
Helen Parkhurstweg.

1

26-07-2018

Het organiseren van een Buurttafel op woensdag 22 augustus 2018 van 18.00 tot 22.00 uur; Blamanstraat 2-7.

1

E. Wesdijk, de heer T. Quast en de heer J. van Melick aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van
de Wet op de Kansspelen, met inachtneming van het bepaalde
in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.
Vanwege een bestaande behoefte aan de inzet van toezichthouders in het kader van deze wet is besloten om genoemde
toezichthouders aan te wijzen; de aanwijzing van toezichthouders maakt het mogelijk om toezicht te houden op de bepalingen van kansspelautomaten.
• huisnummerbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
om de volgende adressen toe te kennen:
-

-

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 indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar.

Omgevingsvergunning (ingediend)

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 Rotterdam 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 / 088 - 647 19 00

Evenementenvergunning

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

18-07-2018

Het plaatsen van balkonbeglazing;
Muzieklaan 64.

12-07-2018

Het organiseren van Bossaball op
zaterdag 1 september 2018; Oude Tol.

19-07-2018

Het plaatsen van een reclamezuil;
Laurens Jzn. Costerstraat 4b.

18-07-2018

20-07-2018

Het bouwen van een vrijstaande woning;
Violierengang.

Het organiseren van prestatieloop
(20 km) Road to Rotterdam op zondag
13 januari 2019 sportpark Kikkershoek;
Langeweg 16.
Het organiseren van trainingsloop
(35 km) Road to Rotterdam op zondag
17 maart 2019 sportpark Kikkershoek;
Langeweg 16.

20-07-2018

Het maken van een aanbouw op de
begane grond en eerste verdieping en het
plaatsen van een dakkapel op de eerste
en tweede verdieping; Zoomwijcklaan 6.

18-07-2018

23-07-2018

Het verbouwen en uitbreiden van de
woning; Ben Goerionpad 38.

24-07-2018

25-07-2018

Het intern wijzigen van de horecaruimte
op de begane grond en het plaatsen van
technische installaties op het dak van de
aanbouw, afgeschermd met houten lamellenscherm; Havendam 16.

Het organiseren van de jaar- en streekmarkt op zaterdag 8 september 2018;
centrum.

25-07-2018

Het houden van een rommelmarkt op
zaterdag 8 september 2018; Boterhof.

BEKENDMAKINGEN
•

ontwerpbestemmingsplan ‘MFA kinderboerderij Boezemsingel’ Oud-Beijerland ter inzage
Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan MFA kinderboerderij
Boezemsingel (NL.IMRO.0584.BPWONEN2018041-ON99)
met bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij team Vergunningen,
W. van Vlietstraat 6, telefoon 14 0186 / 088 - 647 19 00

stukken met ingang van donderdag 2 augustus 2018 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis.
De stukken zijn ook te raadplegen via www.oud-beijerland.nl
(onder actueel → bekendmakingen → bestemmingsplannen
en projectbesluiten) en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Het bestemmingsplan heeft tot doel om de kwaliteit van de
kinderboerderij aan de Boezemsingel te verbeteren, waarbij op
het perceel een Multifunctionele Accommodatie (MFA) wordt
opgericht en een fietspad en parkeergelegenheid mogelijk
worden gemaakt. Ook wordt de speeltuin in dit plan ‘meebestemd’. Het planvoornemen past niet geheel binnen het geldende bestemmingsplan. Het voorliggende bestemmingsplan
voorziet in het juridisch-planologisch kader voor de beoogde
ontwikkeling.

INDIENING ZIENSWIJZEN
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij
voorkeur schriftelijk, maar eventueel ook mondeling op afspraak, een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt
u richten aan de gemeenteraad van Oud-Beijerland onder
vermelding van ‘zienswijze Ontwerpbestemmingsplan MFA
kinderboerderij Boezemsingel’, Postbus 2003, 3260 AE OudBeijerland. Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen
met Anita Sikkens van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via email a.sikkens@oud-beijerland.nl.

TER INZAGE
Op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan met alle bijbehorende

• aanwijzing toezichthouders Wet op de kansspelen
De burgemeester van Oud-Beijerland maakt bekend dat
besloten is om mevrouw N. Admiraal-van Kralingen, de heer

Dorpse charme. Stadse allure.

Zinkweg 267 aan de nieuw te bouwen woning van de heer
E. Overweel;
Julianastraat 43, 43a en 43b en Emmastraat 2a aan de vier
nieuw te ontwikkelen appartementen Julianastraat/Emmastraat;
Nobelstraat 96-98 en Van Speijkstraat 2-2h aan de elf nieuw
te ontwikkelen appartementen Nobelstraat/Van Speijkstraat.

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
Oud-Beijerland.
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.

VERTROKKEN NAAR EEN
ONBEKEND ADRES
Het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maakt bekend dat op grond van artikel 2.22 van de Wet
basisregistratie personen (BRP) de volgende adresgegevens
zijn opgenomen:
• meneer József Balogh, Julianastraat 19, met ingang van 14
februari 2018 is vertrokken naar een onbekend adres;
• mevrouw Viktorija Zaiceva, Julianastraat 19, met ingang van
14 februari 2018 is vertrokken naar een onbekend adres;
• meneer Johannes Veenink, De Vriesstraat 42, met ingang
van 9 april 2018 is vertrokken naar een onbekend adres.
Op dit besluit is artikel 2.60 van de Wet basisregistratie personen van toepassing. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking hiervan
bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij
het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland (Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland).
Daarnaast kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank in Dordrecht. Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. De verzoeker om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

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 7 augustus 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken
in het gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de standaard welstandscommissie wordt gehouden op donderdag 2
augustus 2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

