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 2 november 2018

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

Afd.

Verlenging beslistermijn voor:

24-10-2018

Het realiseren van zes woonlofts op de 2e verdieping tot uiterlijk 20 december 2018; Wilhelminaplein 61.

1

Omgevingsvergunning verleend voor:

30-10-2018

Het oprichten van een nieuwe woning met bijgebouw en het veranderen van een uitweg; Zinkweg 184.

1

30-10-2018

Het plaatsen van balkonbeglazing; Muzieklaan 66.

1

30-10-2018

Het plaatsen van balkonbeglazing; Muzieklaan 46

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

24-10-2018

Het innemen van een standplaats op zaterdag 3 november 2018; Molendijk/Marktplein.

1

29-10-2018

Het plaatsen van een container gedurende de periode van 29 november tot en met 7 december 2018;
Van Ghentstraat 26.

1

29-10-2018

Het organiseren van trainingsloop Road to Rotterdam op zondag 17 maart 2019 van 10.00 tot 15.00 uur. Start en
finish op sportpark Kikkershoek; Langeweg 14.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)

BEZWAREN

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

24-10-2018

Het uitbreiden van de bestaande garage;
Ben Goerionpad 37.

25-10-2018

Het wijzigen van de positionering van de
woning; Vleugel 2.

25-10-2018

Het aanleggen van een bodemenergiesysteem; Belcampohof 14.

26-10-2018

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning; Philip van
Dijkhof 7.

29-10-2018

Het plaatsen van een torenbeëindiging op
de kerk; Bachlaan 43.

29-10-2018

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning; Hermansstraat
3.

29-10-2018

Het aanbrengen van gevelreclame; Zoomwijckplein 5.

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).

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.

HERDENKING LUCHTOORLOG
HOEKSCHE WAARD

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

SCHORSING – 21.30-21.45 UUR

De leden van de gemeenteraad komen
op dinsdag 6 november in vergadering
bijeen in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 16.00
uur (let op: gewijzigde aanvangstijd). De
agenda ziet er als volgt uit:
INFORMATIEF DEEL
1. Opening en mededelingen – 16.00 uur;
2. Vaststellen agenda informatief deel;
3. Spreekrecht;
4. Presentatie:
- Stougjesdijk Oost – 16.15-17.00 uur;
- Vierwiekenplein – 17.00-17.45 uur;
5. Terugkoppeling klankbordgroep herindeling;
6. Sluiting informatief deel;
OPINIËREND DEEL
7. Opening opiniërend deel – 17.45 uur;
8. Vaststelling agenda opiniërend deel;
9. Vragen(half)uur;
10. Mededelingen college van burgemeester en wethouders;
11. Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling SVHW 2015
(besluitvorming op 20 november) – 18.15-18.45 uur;
Schorsing – 18.45-19.30 uur
12. Addendum bij samenwerkingsovereenkomst bedrijventerrein Hoeksche Waard (besluitvorming op 20 november
2018) – 19.30-20.00 uur;
13. Vaststellen bestemmingsplan kinderboerderij (besluitvorming op 20 november 2018) – 20.00-20.30 uur;
14. Extra bijdrage Sportfondsen (besluitvorming op 20 november 2018) – 20.30-21.00 uur;
15. OBL Rondt af (besluitvorming op 20 november 2018) –
21.00-21.30 uur;

16. Subsidieverlening De Bazuin 2019 en 2020 (besluitvorming
op 20 november 2018) 21.45-22.15 uur;
17. Houtskoolschets Hoogerwerf Oost (besluitvorming op 20
november 2018) 22.15-22.45 uur;
18. Sluiting opiniërend deel;
BESLUITVORMEND DEEL
19. Opening besluitvormend deel – 22.45 uur;
20. Vaststelling agenda besluitvormend deel;
21. Lijst van ingekomen stukken;
22. Vaststelling notulen vergadering 25 september en 9 oktober
2018;
23. Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van politie-eenheid Rotterdam (opiniërend besproken op 9 oktober 2018) – 22.5023.00 uur;
24. Voorstel havenverordening 2018 (opiniërend besproken op
9 oktober 2018) – 23.00-23.10 uur;
25. Kredietvoorstel OBL Vertrekt (opiniërend besproken op 9
oktober 2018) – 23.10-23.40 uur;
26. Sluiting – 23.45 uur.
VOLGENDE RAADSVERGADERING
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 20 november 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
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
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Tijdens een herdenkingsplechtigheid op zaterdag 10 november
2018 bij het ‘Monument Luchtoorlog Hoeksche Waard 19401945’ wordt de Nederlandse (10) en geallieerde (77) vliegtuigbemanning, die in WO II boven of op het grondgebied van
de Hoeksche Waard is omgekomen, herdacht. De ceremonie
wordt onder meer bijgewoond door nabestaanden van de omgekomen vliegtuigbemanning. Zij leggen ook, als officiële handeling, twee QR-code tegels. De herdenking wordt – overigens
voor de laatste keer – bijgewoond door bestuurders van de vijf
Hoeksche Waardse gemeenten.
De herdenking begint om 10.00 uur bij het monument aan de
Antonie van Leeuwenhoekstraat. Iedereen is hierbij van harte
welkom.

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

vervolg
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:
• mevrouw Moira A. Alexis, Thielmonde 25, met ingang van
6 augustus 2018 is vertrokken naar een onbekend adres;
• meneer Otman Fertoute, Fuut 5, met ingang van 31 augustus 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.

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.
• algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
op de volgende locaties een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen:
-

Rembrandtstraat - het eerste parkeervak naast Rembrandtstraat 112;
Croonenburgh - het eerste zuidelijk gelegen parkeervak tegenover Croonenburgh 100.

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 verkeersmaatregel ligt vanaf vrijdag 2
november 2018 tijdens kantoortijden ter inzage op de leestafel
in het gemeentehuis.

HUIS-AAN-HUISINZAMELING TEXTIEL

BEKENDMAKINGEN
• huisnummerbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 oktober 2018 2017 besloten om:
- de adressen Zoomwijckplein 15a t/m 15f te laten vervallen;
- het adres Zoomwijckplein 15 toe te kennen aan Medisch
Centrum Molenaar.
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
Oud-Beijerland.

GEMEENTE OUD-BEIJERLAND EN RAD HOEKSCHE
WAARD ZAMELEN SPIJKERBROEKEN IN VOOR DE
CIRCULAIRE BOUW VAN DE KINDERBOERDERIJ
In Oud-Beijerland komt op de locatie van kinderboerderij De
Boezemvriend en naast speeltuinvereniging Speelvlucht een
nieuwe multifunctionele accommodatie. Voor de bouw wordt
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen,
zoals balken uit sloopwoningen. Maar ook uw oude textiel
komt goed van pas!
LEVER UW OUDE SPIJKERBROEKEN IN!
De RAD Hoeksche Waard haalt in samenwerking met de
WIHW jaarlijks vijf keer huis-aan-huis textiel op. Dit textiel
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wordt voor allerlei doeleinden hergebruikt en goed herdraagbaar ingezamelde kleding kan opnieuw worden gedragen, dat
is zelfs nog beter voor het milieu! Gemeente Oud-Beijerland
wil uw oud textiel gebruiken om het multifunctionele gebouw
te isoleren.

Uw spijkerbroeken komen daarbij goed van pas! Voor de isolatie van het gebouw is namelijk 3.000 kilo textiel van spijkerbroeken nodig. Ter illustratie: dit zijn ruim 10.000 spijkerbroeken! Om zoveel mogelijk spijkerbroeken te kunnen inzamelen,
werken de gemeente en de RAD Hoeksche Waard samen.

INZAMELING
Van 5 tot en met 30 november houdt de RAD een huis-aan-huis
inzameling van textiel. Daarvoor ontvangt u bij het Kompas
een speciale zak, waarin u uw oude textiel kunt stoppen. Heeft
u oud textiel en spijkerbroeken? Biedt dit dan aan bij de huisaan-huis textielinzameling. Of lever uw spijkerbroeken apart in
bij bijvoorbeeld uw gemeentehuis, op het terrein van de kinderboerderij in Oud-Beijerland, bij Kivido of bij Welzijn Hoeksche
Waard.

Er staan verspreid door Oud-Beijerland diverse containers. Kijk
voor meer informatie over de locaties van deze containers of
over de circulaire bouw van de kinderboerderij op www.oudbeijerland.nl

PRIJS
En om het nog leuker te maken verloten we een prijs t.w.v.
€ 100,- onder de mensen die spijkerbroeken via de containers
inleveren. Voeg daarvoor uw contactgegevens* bij uw spijkerbroek, bijvoorbeeld op een briefje in de broekzak of bevestigd
aan de riemlusjes.

* De ingeleverde contactgegevens zijn uitsluitend bestemd t.b.v. de
verloting van de prijs. De RAD en gemeente Oud-Beijerland doen
verder niets met de door u verstrekte informatie.

