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 19 oktober 2018

AWB BEKENDMAKINGEN

INFORMATIEAVOND NIEUWBOUW
ACTIEF COLLEGE

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

Afd.

Omgevingsvergunning verleend voor:

10-10-2018

Het slopen van de huidige en bouwen van een nieuwe woning en garage; Koninginneweg 20.

1

10-10-2018

Het wijzigen van de bestemming van de eerste verdieping naar een horecaruimte en een woning op de tweede
verdieping; Havendam 16.

1

10-10-2018

Het vernieuwen en vergroten van de aanbouw; Bijl 12.

1

15-10-2018

Het doorbreken van een wand voor het vergroten van de raadszaal; W. van Vlietstraat 6.

1

15-10-2018

Het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning; Grebbestraat 3.

1

Het Actief College in Oud-Beijerland gaat verhuizen naar Poortwijk. Op maandagavond 29 oktober wordt van 19.30 tot 21.00
uur een informatieavond gehouden. De informatieavond over
het ontwerp van de nieuwbouw en de planning is bedoeld voor
omwonenden en andere geïnteresseerden. De avond vindt
plaats in de huidige locatie van het Actief College, Koninginneweg 126. De inloop start om 19.15 uur, er wordt een presentatie
gehouden en er is gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens
de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van het Actief College
en de gemeente aanwezig. Geïnteresseerden die de informatieavond willen bijwonen hoeven zich niet vooraf aan te melden.

Verlenging beslistermijn voor:

10-10-2018

Het wijzigen van de voorgevel, het plaatsen van een bordes met trap en het wijzigen van een monument tot
uiterlijk 28 november 2018 (rectificatie); Havendam 16.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

10-10-2018

Het organiseren van een griezelspeurtocht op vrijdag 26 oktober 2018 van 18.00 tot 21.00 uur; centrum.

1

10-10-2018

Het plaatsen van een container gedurende de periode van 12 oktober tot en met 30 november 2018;
Rembrandtstraat 66.

1

15-10-2018

Het organiseren van de Winterfair Klein Profijt 2018 op zaterdag 24 november 2018 van 10.00 tot 16.00 uur;
Zalmpad 11.

1

16-10-2018

Het organiseren van de Finale BMX West competitie op zondag 28 oktober 2018 van 09.00 tot 16.00 uur op het
fietscrossterrein; Randweg 29.

1

16-10-2018

Het plaatsen van twee containers, een schaftkeet, dixi en buizenopslag gedurende de periode van 15 oktober 2018
tot en met 5 september 2019; Hortensiastraat.

1

NAJAARSNUMMER WEGWIJS
Houd uw brievenbus eind volgende week in de gaten! Dan valt
het najaarsnummer van het seniorenmagazine ‘Wegwijs’ weer
op uw deurmat.

Evenementenvergunning

Omgevingsvergunning (ingediend)
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

10-10-2018

Het vervangen en verplaatsen van een
drijvende steiger ter vervanging van de
huidige; Zalmpad.

15-10-2018

11-10-2018

Het plaatsen van een geluiddempende
schutting; Stougjesdijk 210.

Het organiseren van de Voorwinden
Heinenoordtunnelloop 2019 op zondag
3 februari 2019. Start en finish
sportpark Kikkershoek; Langeweg.

15-10-2018

11-10-2018

Het realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem; Belcampohof 4.

Het organiseren van ‘Oud-Beijerland
On Ice’ gedurende de periode van 5 december 2018 tot en met 6 januari 2019;
Oost Voorstraat (in en om de Vliet voor
het Oude Raadhuis).

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).
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

BEKENDMAKING

BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER
In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is op 26
september 2018 een melding ontvangen over het plaatsen van
een nieuwe belichtingsinstallatie bij een glastuinbouwbedrijf,
Langeweg 67 in Oud-Beijerland. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-18-341188.
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.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot
de aanleg van:
• een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 25-GP-RB aan
de Schouw (het meest zuidelijk gelegen parkeervak ter hoogte van Schouw 45);
• drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Gravinnelaan (de eerste twee parkeervakken direct ten westen
van de noordelijke inrit Koninginneplein en nabij de entree
van de supermarkt Koninginneplein 17);
• twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Scholekster (de eerste twee parkeervakken direct ten zuiden van Pijlstaart 29).
Tegen deze besluiten kan iedere belanghebbende, binnen een
termijn van zes weken, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.
De volledige tekst van de verkeersmaatregelen ligt vanaf vrijdag
19 oktober 2018 tijdens kantooruren ter inzage op de leestafel in
het gemeentehuis.

Dorpse charme. Stadse allure.

Hierin leest u over een straat waarin mensen naar elkaar omkijken en over een columnist die in de Kerkstraat voetbalde met
een varkensblaas. Een actieve vrouw deelt tips over hoe je zelf
kan investeren in een actief sociaal leven en bij de volkstuinen
aan de Langeweg ontmoet men elkaar te midden van de tuinen.
Bent u ook nieuwsgierig wat er toch allemaal staat te gebeuren
op het Zoomwijckplein? In Wegwijs krijgt u een rondleiding. In
de rubriek Wonen maakt u kennis met de ‘Belevingsroute’ en
mocht u dromen over het wonen in een hofje, wordt u vast geïnspireerd door de Knarrenhof. De gemeenterubriek is gewijd
aan het project ‘Hoorwinst’ omdat we ervan overtuigd zijn dat
er nog veel winst te halen is voor mensen die slechthorend zijn.
Zelfstandig & avontuurlijk zijn voor een sterke vrouw de ingrediënten om ‘Alleen verder’ te kunnen gaan, zij vertelt u hierover. In de rubriek Bijzonder treft u een leuk Hoeksche Waards
initiatief en in de Wetens(w)aardigheden een aantal leuke tips
en interessante websites, nadat u de legpuzzel hebt ingevuld.
Mis ‘m niet!

VERGADERINGEN COMMISSIE
WELSTAND EN MONUMENTEN
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 30 oktober 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken
in het gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de standaard welstandscommissie wordt gehouden op donderdag 25
oktober 2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

