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 5 oktober 2018

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

Afd.

Omgevingsvergunning verleend voor:

27-09-2018

Het aanbrengen van een uitrit; Pijlstaart 29.

1

02-10-2018

Het bouwen van een vrijstaande woning met garage en het realiseren van een uitrit; Violierengang 17.

1

02-10-2018

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning; Karel Doormanstraat 74.

1

Buiten behandeling stellen van:

02-10-2018

Het plaatsen van zonnepanelen (=vergunningsvrij); Oostdijk 77.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

26-09-2018

Het verkopen van consumentenvuurwerk op 29, 29 en 31 december 2018; Aston Martinlaan 24.

1

28-09-2018

Het innemen van een standplaats op zaterdag 13 oktober 2018; Molendijk 1/Marktplein.

1

01-10-2018

Het plaatsen van een container gedurende de periode van 1 oktober tot en met 30 november 2018;
Burg. Diepenhorstingel (achterzijde Oostdijk 77).

1

01-10-2018

Het plaatsen van een afval- en opslagcontainer, een schafkeet en een dixi gedurende de periode van 2 oktober
tot en met 21 december 2018; Zoomwijcklaan 6.

1

01-10-2018

Het huis-aan-huis verkopen van kerststukjes in de periode van 10 tot en met 15 december 2018, waarvan de opbrengst ten goede komt aan stichting Roparun.

1

01-10-2018

Het plaatsen van een keet en een dixi gedurende de periode van 24 september tot en met 30 oktober 2018;
Gorterstraat.

1

04-10-2018

De opening van kerkgebouw ‘De Poort’ op zaterdag 13 oktober 2018 van 10.00 tot 15.00 uur; Poortlaan 1.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)

Sloopvergunning

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

26-09-2018

Het doorbreken van de wand voor het
vergroten van de raadzaal in het gemeentehuis; W. van Vlietstraat 6.

01-10-2018

Het verwijderen van asbest van het dak
van de schuur; Ribesstraat 7.

26-09-2018

Het samenvoegen van bestaande winkelpanden; Oostdijk 5.

02-10-2018

Het verwijderen van asbest uit de woning; Lisstraat 4.

30-09-2018

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning; Klipper 148.

01-10-2018

Het verbreden van de bestaande oprit;
Zoomwijcklaan 115.

01-10-2018

Het wijzigen van de bestemming (van
bedrijfsruimte naar wonen); Nobelstraat
74.

BEZWAREN

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).

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

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

RAADSVERGADERING
De leden van de gemeenteraad komen
op dinsdag 9 oktober 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 Houtskoolschets Hoogerwerf-Oost;
5. Terugkoppeling klankbordgroep herindeling;
6. Sluiting informatief deel;
OPINIËREND DEEL
7. Opening opiniërend deel;
8. Vaststelling agenda opiniërend deel;
9. Vragen(half)uur;
10. Mededelingen college van burgemeester en wethouders;
11. Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van politie-eenheid Rotterdam (besluitvorming op 6 november);
12. Verruiming projectfinanciering Croonenburgh fase II (besluitvorming op 8 november 2018);
13. Voorstel havenverordening 2018 (besluitvorming op 8 no-

vember 2018);
14. Subsidieverzoek koelwagen Voedselbank Hoeksche Waard
(besluitvorming op 6 november 2018);
15. Derde begrotingswijziging 2018 (besluitvorming op 6 november 2018);
16. Sluiting opiniërend deel;
BESLUITVORMEND DEEL
17. Opening besluitvormend deel;
18. Vaststelling agenda besluitvormend deel;
19. Lijst van ingekomen stukken;
20. Vaststelling notulen vergadering 11 september 2018;
21. Zienswijze voorgenomen begrotingswijziging 2018 Dienst
Gezondheid & Jeugd naar aanleiding van de eerste Burap
2018 serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (opiniërend besproken op 25 september 2018);
22. Herstellen/in standhouden oever De Staart (opiniërend besproken op 25 september 2018);
23. Fietsroute Poortwijk – Centrum (opiniërend besproken op 25
september 2018);
24. Sluiting.
VOLGENDE RAADSVERGADERING
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 8 november 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Dorpse charme. Stadse allure.

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
(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.
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.

BEKENDMAKING
•

ontwerpbestemmingsplan ‘1e Kruisweg 19’ Oud-Beijerland
met bijbehorende stukken ter inzage
Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 1e Kruisweg 19 (NL.
IMRO.0584.BPBUITEN2018014-ON99) met bijbehorende
stukken ter inzage wordt gelegd.
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Op dit perceel wordt de agrarische bedrijfsbebouwing afgebroken en vervangen door twee compensatiewoningen. De huidige
bestemming van het perceel is ‘Agrarisch met waarden’. Het
bestemmingsplan heeft tot doel het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oud-Beijerland’ te herzien voor wat betreft wonen. Het
planvoornemen past niet geheel binnen het geldende bestemmingsplan. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in het
juridisch-planologisch kader voor de beoogde ontwikkeling.
TER INZAGE
Op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan met alle bijbehorende
stukken met ingang van maandag 8 oktober 2018 gedurende
zes weken tijdens openingstijd ter inzage in het gemeentehuis,
W. van Vlietstraat 6.
De stukken zijn ook te raadplegen via www.oud-beijerland.nl (onder actueelbekendmakingen) en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
INDIENING ZIENSWIJZEN
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij
voorkeur schriftelijk, maar eventueel ook mondeling op afspraak, een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de
gemeenteraad van Oud-Beijerland’, Postbus 2003, 3260 EA
onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan 1e
Kruisweg 19’.
Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Peter Kamman, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via e-mail
p.kamman@oud-beijerland.nl

vervolg
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.

VERTROKKEN NAAR EEN
ONBEKEND ADRES
Het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maakt bekend dat op grond van artikel 2.22 van de Wet
basisregistratie personen (BRP) de volgende adresgegevens
zijn opgenomen:
•

GEVONDEN VOORWERPEN SEPTEMBER 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 september 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

594

Kindermountainbike

Poortlaan

595

Brillenkoker

W. van Vlietstraat

596

Waterfles

W. van Vlietstraat

597

Ketting (goudkleurig)

W. van Vlietstraat

598

Mapje met diverse passen

Adm. de Ruyterstraat

599

Diverse damesschoenen

Onbekend

meneer Willem Adrianus Moelker, Poortlaan 15, met ingang van 7 maart 2018 is vertrokken naar een onbekend
adres;
• mevrouw Maria Elizabeth Benjert, Oostdijk 73, met ingang
van 4 juni 2018 is vertrokken naar een onbekend adres.
Op dit besluit is artikel 2.60 van de Wet basisregistratie personen van toepassing. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking hiervan
bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij
het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland (Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland).
Daarnaast kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank in Dordrecht. Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. De verzoeker om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Dorpse charme. Stadse allure.

INFORMATIEBIJEENKOMST
‘MIDDELENGEBRUIK’

Donderdag 27 september vond de informatiebijeenkomst van
de klankbordgroep drugs plaats in het gemeentehuis van OudBeijerland. Tijdens deze avond heeft de politie van het basisteam Hoeksche Waard een presentatie gegeven over drank- en
drugsgebruik onder jongeren in de Hoeksche Waard. Tijdens
een interview vertelde een 18-jarige inwoner van de Hoeksche
Waard over zijn ervaringen met drugsgebruik, de aanleiding
om drugs te gebruiken en waar drugsgebruik aan kan worden
herkend. Ook gaf hij advies over hoe ouders hierover in gesprek kunnen gaan met hun kind.

Om hulpvragen van ouders te beantwoorden waren ook Jeugdteam Oud-Beijerland, Jeugd Preventie Team Hoeksche Waard
en stichting Halt aanwezig.

Wellicht was u niet in de gelegenheid om de informatiebijeenkomst bij te wonen, maar wilt u wel uw vragen met een ervaringsdeskundige ouder bespreken. Stuur uw vraag dan naar
datdoetmijnkindniet@gmail.com (u kunt dit ook anoniem
doen).

De klankbordgroep drugs is een samenwerking tussen ouders,
politie en gemeente Oud-Beijerland.

