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 7 september 2018

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

29-08-2018

Het maken van een uitbouw aan de zijkant van de woning; Bachlaan 97.

1

Afwijzing sloopmelding voor:

30-08-2018

Het slopen van vloer en interieur van bestaande winkelpanden; Oostdijk 5 en 7.

1

(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.

Verlenging beslistermijn voor:

03-09-2018

Het plaatsen van een reclamezuil tot uiterlijk 25 oktober 2018; Laurens Jzn. Costerstraat 4b.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

29-08-2018

Het innemen van een standplaats voor het Staatsloterij Prijzenrad op 20 oktober, 1 november en 22 december
2018; ter hoogte van Oostdijk 35.

1

03-09-2018

Een wijziging van de exploitatie- en van de Drank- en Horecawetvergunning (toevoegen van terrassen) van de
Pasta Club; West Voorstraat 5.

1

03-09-2018

Het plaatsen van een keetwagen, een toilet en een hoogwerker gedurende de periode van 5 september tot en met 1
29 november 2018; Wilhelminastraat.

03-09-2018

Het plaatsen van een directie- en uitvoerderskeet gedurende de periode van 10 september tot en met
19 december 2018; Hortensiastraat.

1

04-09-2018

Het geopend zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tot uiterlijk 04.00 uur en in de nacht van zaterdag op
zondag tot uiterlijk 06.00 uur van Dogus Döner; Oostdijk 42.

1

05-09-2018

Een wijziging van de exploitatie- en van de Drank- en Horecawetvergunning (wijziging terras) van Vino D’Amigo;
Marktplein 6.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)

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.

Sloopmelding

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

24-08-2018

Het uitbreiden van de woning; Zinkweg
215.

29-08-2018

Het saneren van asbest; Beetwortelweg
80.

28-08-2018

Het bouwen van veertien woningen in
Poortwijk III; Vleugel.

03-09-2018

Het slopen van basisschool De Ark en
bijgebouw inclusief het kappen van
bomen; Graaf van Egmondstraat 79.

03-09-2018

Het verwijderen van asbest en het
slopen van de schuur; Admiraal de
Ruyterstraat 78.

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. Na indiening
van het bezwaarschrift kan de indiener ervan, die de behandeling van

RAADSVERGADERING
De leden van de gemeenteraad komen
op dinsdag 11 september 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 stand van zaken combinatiefunctionarissen;
5. Gedachtewisseling over studie fietsverbindingen Poortwijk
en centrum;
6. Terugkoppeling klankbordgroep herindeling;
7. Sluiting informatief deel;
OPINIËREND DEEL
8. Opening opiniërend deel;
9. Vaststelling agenda opiniërend deel;
10. Vragen(half)uur;
11. Mededelingen college van burgemeester en wethouders;
12. Extra budget rioolvervanging Piet Heinstraat en M.H.
Trompstraat (besluitvorming op 25 september 2018);
13. Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Koningshof (besluitvorming op 25 september 2018);

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 / 088 - 647 19 00

14. Voorstel extra krediet verkeersmaatregelen Stougjesdijk (besluitvorming op 25 september 2018);
15. Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard - oprichting
Besloten Vennootschap (BV) door de Gemeenschappelijke
Regeling RAD (besluitvorming op 25 september 2018);
16. Sluiting opiniërend deel;
BESLUITVORMEND DEEL
17. Opening besluitvormend deel;
18. Vaststelling agenda besluitvormend deel;
19. Lijst van ingekomen stukken;
20. Overname eigendom en nieuwbouw steiger Rhoonse Veer
(opiniërend besproken op 28 augustus 2018);
21. Sluiting.
VOLGENDE RAADSVERGADERING
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 25 september 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis.
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

Dorpse charme. Stadse allure.

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 AUGUSTUS 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 augustus 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

579

Heren mountainbike

Laningpark

580

Herenfiets

Paulus Pottersingel

581

Vissersstoeltje

Laningpark

582

Rugzak

Laningpark

584

Herenarmband

Onbekend

585

Badhanddoek

West Voorstraat

586

Meisjesjack

Actief College

587

Damesfiets

Onbekend

589

Portemonnee (bruin)

Onbekend

590

Knuffel konijn

Mariniersweg

Diverse sleutels

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

vervolg
JEUGDLINTJE: MELD EEN
OUD-BEIJERLANDSE HELD!

Oud-Beijerland positief op de kaart zetten, of
een goed initiatief hebben genomen dat de Oud-Beijerlandse samenleving ten goede komt.
nog niet eerder voor de inzet zijn beloond.

HOE MELDT U ZICH AAN?
Heeft u belangstelling? Vul dan voor 1 oktober het aanmeldingsformulier voor stembureauleden in. U vindt dit formulier
op www.oud-beijerland.nl en op www.toekomsthw.nl.

HOE DRAAG IK IEMAND VOOR?
Iedereen kan een kind of jongere voordragen voor een Jeugdlintje. Ook een vereniging, kerk, school of familielid. U kunt
iemand aanmelden door het aanmeldformulier te downloaden
op de website van Gemeente Oud-Beijerland. Het ingevulde
formulier kunt u tot 1 oktober 2018 inscannen en mailen naar
d.joris@oud-beijerland.nl of afgeven op het gemeentehuis.

VRAGEN
Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met het team
verkiezingen via 14 0186 of verkiezingen@gemhw.nl

•

Kent u iemand van 6 tot 23 jaar die een bijzondere prestatie
heeft geleverd voor anderen óf voor Oud-Beijerland? Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, een heldendaad te verrichten of een mooi initiatief te bedenken dat Oud-Beijerland op de
kaart zet? Zet deze Oud-Beijerlandse topper in het zonnetje en
nomineer hem/haar voor een Jeugdlintje!

•

WANNEER IS DE UITREIKING?
Ieder jaar reikt gemeente Oud-Beijerland maximaal drie Jeugdlintjes uit. Een deskundige jury beoordeelt alle inzendingen.
Tijdens een bijzonder, officieel moment in november worden
de lintjes uitgereikt. Een moment waarin onze jonge helden
en talenten in het zonnetje worden gezet en waarbij iedereen
welkom is aanwezig te zijn!
VRAGEN?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Debby Joris. Zij
is bereikbaar op 088 – 647 15 06 of d.joris@oud-beijerland.nl.

GEZOCHT: STEMBUREAULEDEN
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op 21 november 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor
de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. We zijn op zoek naar
enthousiaste mensen die willen helpen als stembureaulid of
teller op één van de stembureaus.
WAT IS EEN JEUGDLINTJE?
Het Jeugdlintje is een blijk van waardering voor onze jeugdige
vrijwilligers. Waardering voor wát zij doen, maar ook omdat zij
een voorbeeld zijn voor anderen.
Kinderen en jongeren komen in aanmerking als zij:
•
•

•

tussen de 6 en 23 jaar zijn.
langer dan een jaar vrijwillig een bijzondere verdienste te
hebben geleverd voor hun naaste omgeving/een ander,
de maatschappij, vereniging, kerkelijke instelling, natuur,
cultuur of scholengemeenschap in Oud-Beijerland of de
Hoeksche Waard, of
een bijzondere heldendaad of prestatie hebben verricht die

WAT WORDT ER VAN U VERWACHT?
Op ieder stembureau worden vier stembureauleden benoemd
van wie één als voorzitter. Gezamenlijk bent u verantwoordelijk voor het stemproces. Stembureauleden starten samen de
dag op en/of sluiten samen af. In deeltijd werken behoort tot
de mogelijkheden. Tellers werken vanaf 21.00 uur. De stembureaus zijn voor het publiek geopend van 7.30 uur tot 21 .00
uur. Daarna wordt de stembus geleegd, worden de stembiljetten geteld en het proces-verbaal ingevuld. Voor uw inzet ontvangt u een vergoeding.
VOORBEREIDING
Een digitale training maakt deel uit van uw voorbereiding.

Dorpse charme. Stadse allure.

BEKENDMAKING

• gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
tot de aanleg van drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op de volgende locaties:
-

Gravinnelaan - de eerste twee parkeervakken direct ten
westen van de noordelijke inrit Koninginneplein en bij de
entree van de supermarkt, Koninginneplein 17.

Tegen deze besluiten kan iedere belanghebbende, binnen een
termijn van zes weken, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

De volledige tekst van de verkeersmaatregel ligt vanaf vrijdag 7
september 2018 ter inzage in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6.

SOCIALMEDIA-ACCOUNTS
GEMEENTE HOEKSCHE WAARD IN
DE LUCHT

Gemeente Hoeksche Waard gaat 1 januari 2019 van start. In
aanloop naar de fusie van de vijf gemeenten zijn nu de officiële socialmedia-accounts online onder de naam ‘Gemeente
Hoeksche Waard’. Volg voor nieuws en ontwikkelingen in de
toekomstige gemeente:
Facebook: www.facebook.com/gemeentehw
Twitter: @gemeenteHW
Instagram: @gemeenteHW
LinkedIn: www.linkedin.com/company/gemeentehw
YouTube: www.youtube.com/channel/
UCD7EIzjZP7ZkRfu4isCe3ZQ

