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 28 september 2018

AWB BEKENDMAKINGEN

VERGADERINGEN COMMISSIE
WELSTAND EN MONUMENTEN

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

20-09-2018

Het plaatsen van beglazing op het balkon; Muzieklaan 64.

1

20-09-2018

Het plaatsen van een erker en het vergroten van de luifel aan de voorgevel; Mariniersweg 72.

1

24-09-2018

Het aan de voor- en achterzijde uitbreiden van de woning en het plaatsen van een veranda; Jeroen Boschstraat 17.

1

24-09-2018

Het oprichten van een woning; Belcampohof 16.

`1

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

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

19-09-2018

Het verkopen van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 31 december 2018; Zinkweg 95.

1

20-09-2018

Het verkopen van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 31 december 2018; Bootstraat 15.

1

24-09-2018

Het houden van een huis-aan-huis collecte voor World Servants in de periode van 23 tot en met 26 april 2019.

1

24-09-2018

Het organiseren van prestatieloop Spirit goes British op zaterdag 13 oktober 2018 van 11.00 tot 15.00 uur op
sportpark Kikkershoek; Langeweg 16.

1

24-09-2018

Het inzamelen van geld op 20 april 2019 voor stichting Roparun bij de supermarkten Albert Heijn en Jumbo.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)

Evenementenvergunning

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

20-09-2018

Het aanbrengen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing; Muzieklaan 66.

20-09-2018

24-09-2018

Het plaatsen van twee dakkapellen op het
zijdakvlak; Rubensdreef 21.

Het organiseren van de regionale
fietscrosswedstrijd (finale BMX west
competitie) op zondag 28 oktober 2018
van 08.00 tot 18.00 uur; Randweg 29.

25-09-2018

Het aanbrengen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing; Muzieklaan 64.

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

ADVERTENTIEVERKOOP
GEMEENTEGIDS HOEKSCHE WAARD
GESTART
Uitgeverij Akse Media uit Den Helder is gestart met de advertentieverkoop voor de gemeentegids van de nieuwe gemeente
Hoeksche Waard. Bedrijven en instellingen kunnen de komende maanden worden benaderd door vertegenwoordiger Bert

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).
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

Geelen van Akse Media. De gids, die in samenwerking met Akse
Media wordt gemaakt, is de enige officiële gemeentegids. De
heer Geelen heeft een brief van de vijf gemeenten bij zich waarin
dit wordt bevestigd. Er zijn helaas ook onbetrouwbare bedrijven actief die bedrijven en instellingen benaderen om voor veel
geld een advertentie te plaatsen. Vraag bij twijfel naar de brief
of neem contact op met uw gemeente via telefoonnummer <14
078 / 14 0186> .

Dorpse charme. Stadse allure.

BLIJK VAN WAARDERING VOOR
MANTELZORGERS
Mantelzorgers zorgen voor iemand die ondersteuning nodig
heeft en met wie zij een persoonlijke band hebben. Als mantelzorger ondersteun je een ander en maak je het bijvoorbeeld
mogelijk dat iemand zelfstandig kan blijven wonen of beter in
staat is voor zichzelf te zorgen. Om mantelzorgers te bedanken
voor hun inzet bieden de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard
ook dit jaar de Blijk van Waardering aan mantelzorgers aan.
Mantelzorgers of zorgvragers kunnen de Blijk van Waardering,
een VVV-bon ter waarde van € 75,-, aanvragen via de website
www.samenmeerHoekscheWaard.nl. Het aanvraagformulier is
ook op te vragen bij het servicebureau van MEE Zuid-Hollandse
Eilanden (servicebureau@meeplus.nl of (0181) 333507).

OMGEVINGSVISIE HOEKSCHE
WAARD
Voor de Hoeksche Waard wordt een Omgevingsvisie opgesteld.
Zaterdag 1 september zijn we gestart met een ‘vindtocht’ door
de Hoeksche Waard. Graag willen we ook van u weten wat u
goed vindt aan uw leefomgeving en wat volgens u beter kan.
Bij het opstellen van de Omgevingsvisie houden we er rekening
mee dat voor het centrum van Oud Beijerland al eerder het
DNA is opgehaald. Dat doen we natuurlijk niet opnieuw. Wel
zijn we benieuwd naar uw mening over heel Oud Beijerland en
ook de hele Hoeksche Waard. Onderstaand het overzicht van
de datum waarop u ons in Oud-Beijerland kunt aantreffen.
•
•

woensdag 3 oktober van 10.00 tot 12.30 uur op de weekmarkt in het centrum;
woensdag 3 oktober van 13.00 tot 16.00 uur bij winkelcentrum Beijerse Hof.

