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 a g 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 8

AWB BEKENDMAKINGEN

OVERZICHT
GEVONDEN VOORWERPEN

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

07-08-2018

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

1

08-08-2018

Het verbreden van de dakkapellen aan de voor- en achterzijde en het plaatsen van een 2e dakkapel aan
de achterzijde van de woning; Kievit 36.

1

08-08-2018

Het plaatsen van een dakopbouw; Wielsingel 29.

1

08-08-2018

Het herinrichten van de openbare ruimte en het vervangen van het riool; Kerkstraat, Nobelstraat, Karel
Doormanstraat, Vlietkade, Bijl en Abel Tasmanstraat.

1

Omgevingsvergunning ingetrokken voor:

06-08-2018

Het bouwen van een carport (vergunning vrij); Vuurbaken 24.

1

Overige vergunning/vrijstelling/onthefﬁng verleend voor:

08-08-2018

De Drank- en Horecawetvergunning voor De Open Waard; Zoomwijckplein 11.

1

GEVONDEN VOORWERPEN JULI 2018
Elke maand publiceren wij een overzicht van alle voorwerpen
die binnen onze gemeente zijn gevonden. Hieronder vindt
u het overzicht van wat er in juli 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

567

Geldbedrag

Laningpark

568

Herenfiets

Kloosring

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:

569

Zonnebril

M. Oosteromstraat

570

Fietstasje (reparatiesetje)

J. Vermeerstraat

572

Herenhorloge

Zalmpad

573

Rugzak

Laningpark

1. afdeling Publiekszaken (team Vergunningen), W. van Vlietstraat 6,
telefoon 14 0186 / 088 - 647 19 00

574

Mountainbike

Langeweg

575

Armband

Zalmpad

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.

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.

Evenementenvergunning

VERGADERINGEN COMMISSIE
WELSTAND EN MONUMENTEN

Aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

06-08-2018

Het organiseren van de Nazomerdag op zaterdag 22 september 2018 van 09.00 tot 17.00 uur; Molenaar 22-24.

07-08-2018

Het organiseren van OBL Live op zaterdag 15 september 2018 van 12.00 tot 17.30 uur; West Voorstraat.

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

Dorpse charme. Stadse allure.

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 21 augustus 2018. De agenda ligt bij afdeling
Publiekszaken in het gemeentehuis ter inzage. De vergadering
van de standaard welstandscommissie wordt gehouden op
donderdag 16 augustus 2018 in het Groothandelsgebouw in
Rotterdam.

