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 26 oktober 2018
-

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

Afd.

Omgevingsvergunning eerste fase verleend voor:

17-10-2018

Het wijzigen van een bedrijfsruimte op de verdieping in een woning; Nobelstraat 74.

1

Omgevingsvergunning verleend voor:

17-10-2018

Het verbreden van de bestaande oprit; Zoomwijcklaan 115.

1

18-10-2018

Het plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel; Molendijk 2a.

1

18-10-2018

Het verbouwen van een garage tot woning; Prins Bernhardstraat 53.

1

22-10-2018

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning; Anton Mauvestraat 8.

1

23-10-2018

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

1

23-10-2018

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

1

23-10-2018

Het samenvoegen van de bestaande winkelpanden; Oostdijk 5 en 7.

1

Violierengang 17 aan de nieuw te bouwen woning van de
heer M. Schipper.

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze bekendmaking hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 2003, 3260 EA OudBeijerland.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en voorzien zijn van
naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van
bezwaar.

EXPOSITIE GEMEENTEHUIS

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

23-10-2018

Het organiseren van het hardloopevenement Road to Rotterdam op zondag 13 januari 2019 van 10.00 tot
13.00 uur (start en finish sportpark Kikkershoek); Langeweg 14.

1

Sloopmelding

Omgevingsvergunning (ingediend)
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

19-10-2018

Het verbouwen van het Oude Raadhuis
en het aangrenzende pand tot
bibliotheek; Waterstal 1.

18-10-2018

Het verwijderen van asbest; Slobbegors
8.

19-10-2018

Het verwijderen van asbest (en slopen);
Waterstal 1.

22-10-2018

Het slopen van glasopstanden, bedrijfsruimte en waterbassin; 1e Kruisweg 19.

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

de gemeente dit jaar ook alle oud-winnaars van de afgelopen
vijftien jaar uit om met elkaar een feestelijke vrijwilligersavond
te vieren.

VRIJWILLIGERSSPELD
U kunt nog tot en met 31 oktober een vrijwilliger of project nomineren voor een vrijwilligersspeld van gemeente Oud-Beijerland!
Kent u een enthousiaste vrijwilliger of een inspirerend project
waarvoor u uw waardering wilt uiten? Meld deze vrijwilliger en/
of dit project dan uiterlijk 31 oktober 2018 aan. In november besluit de jury over de toekenning van de Vrijwilligersspelden. Op
7 december, de Nationale Vrijwilligersdag, vindt de uitreiking
plaats.
Met de Vrijwilligersspeld plaatst de gemeente Oud-Beijerland
jaarlijks vrijwilligers in de schijnwerpers, als blijk van waardering voor de inzet van alle vrijwilligers in Oud-Beijerland. Een
deskundige jury onder leiding van wethouder Van Waveren
buigt zich over de inzendingen en maakt de keuzes voor het
toekennen van de vrijwilligersonderscheidingen. De commissie
ontvangt dan ook bij voorkeur een uitgebreide motivatie met de
aanmelding, zodat zij een goede keuze kunnen maken.
Dit jaar is bovendien de 15e en laatste uitreiking van vrijwilligersonderscheidingen voor gemeente Oud-Beijerland. Volgend jaar
is er immers één gemeente Hoeksche Waard. Daarom nodigt

De voorwaarden voor nomineren van vrijwilligers en projecten
zijn:
• Zij zijn representatief zijn voor het vrijwilligerswerk;
• Zij leveren een bijdrage aan het échte vrijwilligerswerk (een onkostenvergoeding is geoorloofd);
• Zij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in Oud-Beijerland;
• Het vrijwilligerswerk is bij voorkeur vernieuwend;
• Het vrijwilligerswerk heeft een voorbeeldfunctie;
• Het vrijwilligerswerk wordt verricht voor een organisatie of vereniging. Voor burgerinitiatieven geldt dat het initiatieven van
individuele burgers of groepjes burgers kunnen zijn, die (nog)
niet verbonden zijn aan een organisatie of vereniging.
U kunt vrijwilligers of vrijwilligersprojecten/-organisaties aanmelden via een mail met uw motivatie voor de persoon/ project
en/of organisatie/vereniging aan vrijwilligerscentrale@welzijnhoekschewaard.nl. U kunt het aanmeldingsformulier ook digitaal invullen via de website van gemeente Oud-Beijerland.

BEKENDMAKING
• huisnummerbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober
2018 besloten om de volgende adressen toe te kennen:
-

Stougjesdijk 280 aan de nieuw te bouwen woning van de
heer J.A.L. Seip;

Dorpse charme. Stadse allure.

Het laatste kwartaal van 2018 is in het gemeentehuis een expositie van Nora van Klingeren (1956, Amsterdam) te bewonderen.
Nora maakt wandkleden of wandtextiel van vervilte wol en
handgeschilderde en gezeefdrukte zijde. Ze maakt haar vilt zelf
en verwerkt hierin stukken met door haarzelf met zeefdruk bedrukte zijde. Ze doet een deel van het proces met de hand en
een deel met de viltmachine. Zij zoekt in haar werk graag naar
combinaties van technieken. Het vervilten van wol in combinatie met zijde geeft structuur en diepte aan de kleden.
Voor deze tentoonstelling is een samenstelling van wandtextiel
en zijde sjaals en schilderingen gemaakt. Allemaal met een vrolijk accent en passend bij een land tussen water.
“Bijzonder dat mijn Beppe in deze expositie hangt. Mijn Friese
grootmoeder, Marijke Jellema, die ik overigens nooit gekend
heb. Zij was getrouwd met Cornelis Reedijk, geboren in Heinenoord. En ook hem heb ik nooit gekend. Zo zijn ze voor mij
een beetje herenigd in de trouwkoepel van Oud-Beijerland”.
Ze maakt ook sjaals, vooral van zijde. En ze maakt lijkwades op
individuele behoefte.
MEER WETEN?
Bel 06 54 617 914 of e-mail: nora@vanklingeren.nl (www.noravanklingeren.nl)
N.B. Nora doet de volgende oproep: Ik weet weinig van mijn
grootvader Cornelis Reedijk (bij leven eindredacteur van het
tijdschrift de boerderij) en overgrootouders Hendrik Reedijk
(1850-1918) en Lydia Dalms (1852-1928). Hebt u meer informatie over hen, dan hoor ik dat graag!

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
HOEKSCHE WAARD
LAAT UW STEM HOREN OP 21 NOVEMBER
De Hoeksche Waard kiest op woensdag 21 november een nieuwe gemeenteraad. De aanleiding voor verkiezingen in deze ongebruikelijke maand is de gemeentelijke herindeling die ingaat
op 1 januari 2019. De huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen gaan dan samen

vervolg
verder als nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Een nieuwe gemeente vraagt om een nieuwe gemeenteraad. Daarom zijn er
op 21 november gemeenteraadsverkiezingen.
GEMEENTEHW.NL
Op de website www.gemeentehw.nl vindt u allerlei informatie over de verkiezingen; hoe en waar u kunt stemmen, wat u
moet doen als u uw stempas niet (meer) heeft, hoe u iemand
anders voor u kan laten stemmen en nog veel meer. Ook over
de politieke partijen kunt u informatie vinden. Op de website
kunt u door het invullen van de stemhulp Kieskompas kijken
met welke politieke partij u het meeste op één lijn zit. En via
de online tool allekandidaten.nl kunt u kennis maken met de
kandidaten van de verschillende partijen.

VERKIEZINGSKRANT
Binnenkort wordt er ook een speciale verkiezingskrant huisaan-huis verspreid. In deze krant vindt u de informatie over het
stemmen. Maar ook presenteren alle 13 politieke partijen zich
met hun belangrijkste standpunten.
STEM OP 21 NOVEMBER
U kunt als stemgerechtigde inwoner van de Hoeksche Waard
op 21 november uw stem uitbrengen en zo bepalen wie er in
de gemeenteraad komen. Er zijn 37 raadszetels te verdelen.
Deze nieuwe raadsleden gaan beslissen over zaken die u en
uw dorp aangaan, over veiligheid, sport- en recreatievoorzieningen, groen en milieu, over de bouw van woningen, over cultuur en wegen, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Dorpse charme. Stadse allure.

Allemaal onderwerpen die in de gemeenteraad aan de orde
komen. Laat uw stem dus horen op 21 november!

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 1
november 2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

