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 14 september 2018

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

10-09-2018

Het bouwen van een vliering; Molenaar 10-12.

1

Verlengen beslistermijn voor:

10-09-2018

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

1

Verlenging instandhoudingstermijn voor:

10-09-2018

Het oprichten van een tijdelijke winkel; Beneden Molendijk 23a.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

03-09-2018

Het plaatsen van een directie- en uitvoerderskeet gedurende de periode van 10 september 2018 tot en met 19
december 2019 (rectificatie); Hortensiastraat.

1

05-09-2018

Het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens verschillende events (Maatwerk Event, Cést Chique, Coat
Hunting Jack Event, Acque di Parma dag en Kerstmarkt) in de periode van 27 september tot en met 22 december
2018; Oost Voorstraat 4-6.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)

Evenementenvergunning

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

29-08-2018

Het maken van een erker aan de
voorzijde en het vergroten van de
bestaande luifel; Mariniersweg 72.

12-09-2018

Het houden van de Winterfair in en
rond bezoekerscentrum Klein Profijt
op zaterdag 24 november 2018;
Zalmpad 11.

05-09-2018

Het maken van een aanbouw aan de
achter- en zijgevel; Bijl 12.

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 Dordrecht een verzoek indienen om een voorlopige
voorziening te treffen (voor dit verzoek is griffierecht verschuldigd).

tember 2018. De adviesgroep brengt gevraagd en ongevraagd
advies uit aan burgemeester en wethouders over de het gemeentelijk Wmo-beleid (ook regionaal). Wij vinden het daarom
belangrijk om van de inwoners te horen wat er leeft en speelt.
Hierdoor kunnen wij ook toekomstige adviezen toetsen aan uw
ervaringen en behoeften. Ook willen we graag met u spreken
over uw ervaringen met verschillende WMO-onderwerpen.
Loopt u ergens tegenaan of vindt u het belangrijk dat ergens
aandacht voor komt? Wij horen het graag. We horen ook graag
wat goed gaat en wat behouden moet worden.
Het WIHW (Werk en Inkomen Hoeksche Waard) geeft een toelichting over de financiële regelingen en tegemoetkomingen.
Tijdens de bijeenkomst komen ook actuele zaken aan de orde,
zoals de toegankelijkheid van het centrum en de toekomst van
de nieuwe gemeente.
Wethouder Ina van der Werf-Weeda (portefeuillehouder zorg)
is als toehoorder aanwezig. Zij vindt het belangrijk om te weten
hoe het met inwoners die in meer of mindere mate ondersteuning van de omgeving of van de gemeente nodig hebben, gaat.
Uiteraard zijn andere belangstellenden van harte welkom.
Wilt u met ons meepraten? Kom dan zeker langs! U hoeft zich
niet vooraf aan te melden!
Graag tot ziens op woensdag 26 september van 14.00 tot 16.00
uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Vanaf 13.30 uur
staat de koffie/thee klaar. Na afloop bieden wij u graag een
hapje en een drankje aan.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Nelie Rolfesvan Spronsen (secretariaat Adviesgroep Samenleving), telefonisch via 0186 – 61 38 66 of per e-mail adviesgroep.obl@gmail.
com

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

VERGADERINGEN COMMISSIE
WELSTAND EN MONUMENTEN
GROOT ONDERZOEK NAAR
KOOPGEDRAG IN DE RANDSTAD

meente Oud-Beijerland neemt deel aan het onderzoek, dat
wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.
DEELNEMERS GEZOCHT
Begin september start het veldwerk. In deze periode worden
ook inwoners uit Oud-Beijerland uitgenodigd voor deelname
aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincies een
schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn
willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel
graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.
startvragenlijst.nl/kso2018

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat
vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld
horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot
belang.

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
20 september 2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van € 25,- verloot.
PRIVACY GEWAARBORGD
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van
deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden
uitsluitend gebruikt voor het Randstad Koopstromenonderzoek
2018.

Begin september start in de Randstad daarom een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt, net als in 2016, in beeld
waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte
aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende
aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de
aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee
gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van
winkelvoorzieningen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.
kso2018.nl. Mailen kan naar info@kso2018.nl.

Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd op verzoek van de
Provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook ge-

De leden van de Adviesgroep Samenleving Oud-Beijerland nodigen u van harte uit voor hun bijeenkomst op woensdag 26 sep-

UITNODIGING BIJEENKOMST
ADVIESGROEP SAMENLEVING

Dorpse charme. Stadse allure.

Op 31 juli 2018 is een melding ontvangen in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer. Het gaat over het plaatsen
van een bronbemaling (3-7 september) voor het aanbrengen
van een tankniveau meetsysteem op de vier aanwezige ondergrondse tanks, Randweg 15 in Oud-Beijerland. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-18-338943.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar
het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon 078 - 770 85 85. De directeur van de Omgevingsdienst vestigt er de aandacht op dat
deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.
Dordrecht,
burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid.

vervolg
EXPOSITIE GEMEENTEHUIS

Plus benadert hiervoor binnenkort een aantal werkgevers uit
de Hoeksche Waard. Werkgevers die nu al meer willen weten
over het project of willen meedoen, kunnen contact opnemen
met Margreet Woessner. Dit kan telefonisch op nummer 06 –
45 10 84 49 of per mail naar margreet.woessner@meeplus.nl.

BEKENDMAKING
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
tot aanwijzing en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats

De komende weken (tot eind oktober) exposeert Annette van
Driel-Kluit met schilderijen in het gemeentehuis.
Annetta van Driel woont en werkt in ’s-Gravendeel. Haar interesse voor schilderen en andere kunstvormen ontstond tijdens
haar opleiding aan de Pedagogische Academie voor het basisonderwijs in Dordrecht.
Om zich te bekwamen volgde zij lessen bij een aantal kunstenaars en op de Vrije Academie voor Beeldende Kunst.
Annetta omschrijft haar werken als kleurrijk, abstract, maar
ook figuratief of een combinatie hiervan. “Ieder kan zijn of haar
fantasie laten werken en het object een plaats geven in zijn eigen belevingswereld. Door veel te observeren en mijn fantasie
de vrije loop te laten gaan, word ik geïnspireerd.”
Reizen is en blijft voor haar een belangrijke bron van inspiratie.
Annetta: “Niet minder belangrijk zijn de indrukken die ik op
doe in mijn naaste omgeving. Overal waar je komt is het licht
– en daardoor ook de kleuren – anders.”
Regelmatig worden haar schilderijen tentoongesteld op verschillende plaatsen in Nederland en daarbuiten.
Meer informatie is te vinden op www.kunstkluit.nl

MANTELZORG WERKT!
Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen starten met een innovatief project om werkgevers en werknemers te ondersteunen in de combinatie werk en
mantelzorg. Met het project ‘Mantelzorg werkt!’ willen we de
bekendheid en de bespreekbaarheid van het onderwerp op de
werkvloer én daarbuiten, verhogen.
Werkgevers en werknemers ontvangen via het project ‘Mantelzorg werkt!’ informatie over de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers die in de verschillende gemeenten
bestaan. Maar ook over wat ze zelf op de werkvloer kunnen regelen voor hun medewerkers. Mantelzorgers die zich gesteund
voelen op de werkvloer ervaren een betere balans tussen werk
en mantelzorg, dan mantelzorgers die zich niet gesteund voelen. Daarnaast ervaren mantelzorgers met een goede werkmantelzorgbalans minder lichamelijke klachten en melden ze
zich minder vaak ziek, blijkt uit onderzoek van stichting Werk
& Mantelzorg.
MEE Plus voert het project namens de gemeenten uit. MEE

Dorpse charme. Stadse allure.

op kenteken op de volgende locatie:
•

Schouw - het meest zuidelijk gelegen parkeervak ter hoogte
van nummer 45 (kenteken 25-GP-RB).
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van zes weken, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college burgemeester en wethouders,
Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.
De volledige tekst van de verkeersmaatregel ligt vanaf vrijdag
14 september 2018 tijdens openingstijden ter inzage op de
leestafel in het gemeentehuis.

