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 31 augustus 2018

OMGEVINGSVERGUNNING
(ingediend)

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

23-08-2018

Het uitbreiden van de woning aan de voor- en achterzijde, het wijzigen van de draagconstructie
begane grond en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde; Zoomwijcklaan 6.

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

21-08-2018

Het bouwen van een schuur; Admiraal
de Ruyterstraat 78.

21-08-2018

Het maken van een aanbouw aan de zijen achterkant; Jeroen Boschstraat 17.

22-08-2018

Het wijzigen van de bestemming van
de verdieping; Havendam 16.

22-08-2018

Het wijzigen van de voorgevel en het
plaatsen van een bordes met trap;
Havendam 16.

1

Overige vergunning/vrijstelling/onthefﬁng verleend voor:

22-08-2018

Het wijzigen van de exploitatievergunning en de Drank- en Horecawetvergunning (naamswijziging en
toevoegen terras) van lunchcafé Zonder Meer; Boterhof 1.

1

22-08-2018

Het organiseren van een rommelmarkt op zaterdag 8 september 2018 van 11.00 tot 17.00 uur;
Boterhof 1.

1

22-08-2018

Het verlengen van de instandhouding
van de winkel; Beneden Molendijk 23a.

22-08-2018

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

1

27-08-2018

Het verbouwen van garages tot woonhuis; Prins Bernhardstraat 53.

27-08-2018

Het ophangen van spandoeken boven de openbare weg in de periode van 10 tot en met 25 oktober
2018; Koninginneweg, W. van Vlietstraat en Zoomwijcklaan.

1

27-08-2018

Het organiseren van de Jaarmarkt 2018 op zaterdag 8 september 2018 van 10.00 tot 17.00 uur;
Oost en West Voorstraat, Ooststraat, Oostdijk, Molendijk, Molenplein, Wilhelminaplein en Beneden
Molendijk.

1

28-08-2018

Het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van het 1
Hoeksch Lyceum op zaterdag 22 september 2018 tussen 14.00 en 22.00 uur; Hoefsmid 1.

30-08-2018

Het organiseren van het Foodtruck Festival Pittig & Zoet op zaterdag 1 (van 12.00 tot 00.00 uur) en
zondag 2 september 2018 (van 12.00 tot 22.00 uur); Scheepmakershaven.

1

SLOOPMELDING
melding ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

27-08-2018

Het slopen en verwijderen van asbest;
Prins Bernhardstraat 53.

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

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 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

VERORDENING BLIJVERSLENING
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de gemeenteraad op 24 oktober 2018 de Verordening
Blijverslening heeft vastgesteld.
De verordening ligt tijdens de openingstijden voor ieder ter
inzage op de leestafel in het gemeentehuis. De inzage is kosteloos. Een afschrift kan worden verkregen tegen betaling van de
verschuldigde leges. Daarnaast zijn de verordeningen ook te
raadplegen via de website www.overheid.nl.
Op www.officielebekendmakingen vindt u de rechtsgeldige
publicatie.

VERGADERINGEN COMMISSIE
WELSTAND EN MONUMENTEN
De jaarlijkse Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 8 september 2018.
Tussen 10.00 en 17.00 uur gaan in Oud-Beijerland deuren van monumentale panden open, die normaal niet of
nauwelijks toegankelijk zijn. Daarnaast staat het centrum ook in het teken van de jaarmarkt. Kortom, deze tweede
zaterdag in september is een dag die ertoe doet!
In een extra informatierubriek in het Kompas van volgende week woensdag 5 september besteden we uitgebreid aandacht
aan de Monumentendag, de panden die geopend/toegankelijk zijn en de activiteiten die georganiseerd worden.

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 4 september 2018. De agenda ligt bij afdeling
Publiekszaken in het gemeentehuis ter inzage. De vergadering
van de standaard welstandscommissie wordt gehouden op
donderdag 6 september 2018 in het Groothandelsgebouw in
Rotterdam.

