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 13 oktober 2018

AWB BEKENDMAKINGEN

BEKENDMAKING

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

•

Verzending d.d. Zakelijke inhoud

Afd.

Omgevingsvergunning verleend voor:

04-10-2018

Het bouwen van een schuur; Admiraal de Ruyterstraat 78.

1

04-10-2018

Het plaatsen van een duivenhok; Admiraal Helfrichsingel 42.

1

08-10-2018

Het aanleggen van een uitrit; Mesdagstraat 5.

1

08-10-2018

Het veranderen van de gevel en het aanbrengen van een verdiepingsvloer; Albert Einsteinstraat 4.

1

09-10-2018

Het veranderen en vergroten van de woning; Ben Goerionpad 38.

1

Verlenging beslistermijn voor:

03-10-2018

Het wijzigen van de voorgevel, het plaatsen van een bordes met trap en het wijzigen van een monument tot
uiterlijk 28 november 2019; Havendam 16.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

03-10-2018

Het houden van een huis-aan-huis collecte in de periode van 25 februari tot en met 2 maart 2019 voor
Roparunteam 037 en 132.

1

03-10-2018

Het plaatsen van een container en bouwmaterialen gedurende de periode van 1 oktober tot en met 20 december
2018; Ranonkelstraat 6-8.

1

08-10-2018

Een Drank- en Horecawetvergunning (gewijzigd) voor en het exploiteren (gewijzigd) van Vino D’Amigo;
Marktplein 6.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)

Sloopmelding

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

02-10-2018

Het vervangen van een dakkapel;
Zinkweg 193.

08-10-2018

04-10-2018

Het plaatsen van een dakkapel voorgevel;
Anton Mauvestraat 8.

Het verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning;
Zilvermeeuw 25.

04-10-2018

Het plaatsen van handelsreclame aan
de gevel; Zoomwijckplein 1.

04-10-2018

Het plaatsen van een overkapping aan
de zijkant van de woning; Karel Doormanstraat 12.

05-10-2018

Het plaatsen van een dakkapel in het
voordakvlak; Grebbestraat 3.

08-10-2018

Het plaatsen van een nieuw kozijn;
Molendijk 2a.

Evenementenvergunning

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

VERGADERINGEN COMMISSIE
WELSTAND EN MONUMENTEN
De vergadering van de commissie Welstand en Monumenten
vindt elke dinsdag in de even weken plaats in het gemeentehuis

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

04-10-2018

Het organiseren van de intocht
Sinterklaas op zaterdag 17 november
2018; centrum.

08-10-2018

Het organiseren van de Santarun op
zaterdag 15 december 2018; start/finish
Oost Voorstraat.

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

van Oud-Beijerland. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 16 oktober 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken
in het gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de standaard welstandscommissie wordt gehouden op donderdag 18
oktober 2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

Dorpse charme. Stadse allure.

Instellen 30km-gebied en algehele parkeerverbodszone in
Zoomwijck
Het college van burgemeester en wethouders heeft 24 september 2018 de volgende verkeersmaatregelen voor Zoomwijck
vastgesteld:
-

-

-

de hele wijk Zoomwijck aan te wijzen als zone waarbinnen
niet sneller gereden mag worden dan 30km/uur, uitgezonderd de gebiedsontsluitingswegen Zoomwijcklaan, Randweg en Spuioeverweg en reeds aanwezige woonerven;
dit gebied aan te geven door verkeersborden model A1-zone
30 en A2-zone 30 te plaatsen;
de hele wijk Zoomwijck aan te wijzen als parkeerverbodszone, waar niet buiten de aangegeven parkeerplaatsen, herkenbaar door een ‘P-tegel’, mag worden geparkeerd;
dit gebied aan te geven door middel van verkeersborden;
het nemen van in de zones, waardoor het besluit nageleefd
wordt.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar indienen. Dit met motieven onderbouwde bezwaarschrift
moet binnen zes weken na deze publicatie (einde bezwarentermijn 28 november 2018) worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland.
De volledige tekst van dit besluit met de bijbehorende tekening
ligt gedurende deze termijn ter inzage in het gemeentehuis.
Voor vragen/reacties kunt u ook contact opnemen met Rob
Roodbol van afdeling Ontwikkeling, telefoon 088 – 647 17 19.

KAPPEN VAN BOMEN
In de komende weken staat het kappen van een aantal bomen
op het programma van team Buitenruimte. Het gaat in totaal
om 46 bomen verspreid over de gemeente. De bomen zijn aangetast door ziekte en vormen – zeker tijdens een herfststorm –
een risico voor de omgeving. Door de kap roepen we bovendien
verdere verspreiding van ziekten een halt toe. De bomen die
genomineerd zijn om gekapt te worden, zijn gemarkeerd met
een blauwe stip. Het gaat om de volgende wijken/locaties:
• Zoomwijck - negen bomen op diverse locaties;
• Zuidwijk - zes bomen op diverse locaties;
• Spuioeverwijk - twee bomen op diverse locaties;
• Oosterse Gorzen - drie bomen op diverse locaties;
• Oosterse Gorzen - zeventien bomen aan de Strienemonde;
• Croonenburgh - één boom aan de Ranonkelstraat (ter hoogte van de Lijsterbesstraat);
• Poortwijk - acht bomen aan het Chopinplein.

