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 9 november 2018

AWB BEKENDMAKINGEN

OVERZICHT GEVONDEN
VOORWERPEN

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

Afd.

Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling stellen voor:

02-11-2018

Het aanbrengen van gevelreclame en het wijzigen van een rijksmonument; Havendam 16.

1

06-11-2018

Het afwijken van ruimtelijke regels en het bouwen van twee loodsen; 1e Kruisweg 28.

1

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.

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

31-10-2018

Het houden van een loterij (opbrengst voor de clubkas) in de kantine van VV Zinkwegse Boys op zaterdag 15
december 2018 van 16.30 tot 20.00 uur en op zaterdag 5 januari 2019; Zinkweg 259.

1

01-11-2018

Het organiseren van de Mourik Nieuwjaarsloop op zaterdag 5 januari 2019 van 14.00 tot 16.30 uur. Start en finish
sportpark Kikkershoek (AV Spirit); Langeweg 14.

1

Evenementenvergunning

Omgevingsvergunning (ingediend)

GEVONDEN VOORWERPEN OKTOBER 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 oktober bij de gemeente is gemeld.
Denkt u een voorwerp te herkennen als het uwe, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0186.

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

melding ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

Reg. Nr.

Omschrijving

Vindplaats

25-10-2018

Het samenvoegen van twee ruimtes en
het verwijderen van een dragende muur;
Oostdijk 54.

31-10-2018

Het organiseren van het verjaardagsfeest van Boxing Company op 24 en 25
november 2018; Oost Voorstraat 24.

601

IPad

Jan van der Heijdenstraat

602

Ring

Spuidijk

26-10-2018

30-10-2018

Het plaatsen van zonnepanelen, het
aanbrengen van een grondkering en het
plaatsen van een bijbehorend bouwwerk;
Waterstal 1.
Het maken van een aanbouw aan de
achtergevel; Oost Voorstraat 104.

02-11-2018

Het wijzigen van de schuur; Stougjesdijk
278.

05-11-2018

Het splitsen van het pand in een woning/
bedrijfsruimte; Oostdijk 53.

BEZWAREN
Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden, op grond
van de Algemene wet bestuursrecht, een bezwaarschrift indienen. Het

BEKENDMAKING
• aanwijzingsbesluit
De burgemeester van Oud-Beijerland, en voor zover het haar
bevoegdheid betreft het college van burgemeester en wethouders, heeft besloten de Buitengewoon opsporingsambtenaren
(Boa’s) mevrouw E. van Leijsen, de heer T. de Puijker, de heer D.
Eijkemans en de heer L. Smit aan te wijzen als toezichthouder
als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en
artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

603

Bril

Bushalte Beneden Oostdijk

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).

604

Beer

Julianastraat

605

Stappenteller

Lange Meet

606

Rugzak

‘t Admiraaltje

607

Rugzakje

Grebbestraat

608

Portemonnee

Onbekend

609

Geld

Koninginneweg

611

Loopfiets

Molendijk

612

Kinderjack

Mariniersweg

614

IPhone

Zalmpad

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

615

Telefoon

Croonenburgh

NIET ONTVANGEN?
Heeft u de Verkiezingskrant niet ontvangen? De krant is ook beschikbaar via gemeentehw.nl. U kunt ook een exemplaar ophalen bij de receptie van de vijf gemeentehuizen.
MEER INFORMATIE
Meer informatie over de verkiezingen vindt u op www.gemeentehw.nl. Daar kunt u ook het Kieskompas invullen om te zien
welke partij bij u past. Via de online tool https://hoekschewaard.
allekandidaten.nl kunt u kennismaken met de kandidaten van
de partijen.

Na beëdiging tot Boa worden zij als zodanig belast met de opsporing van de strafbare feiten als genoemd in de artikelen en
wetten van Domein I en de Algemene Plaatselijke Verordening.

VERGADERINGEN COMMISSIE
WELSTAND EN MONUMENTEN

VERKIEZINGSKRANT HOEKSCHE
WAARD
Op woensdag 7 november was een speciale bijlage toegevoegd
aan Het Kompas: de Verkiezingskrant Hoeksche Waard. In deze
krant vindt u 16 pagina’s informatie over de verkiezingen voor
de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.
Op 21 november kunt u naar de stembus om de leden van de
nieuwe raad te kiezen.

HERDENKING LUCHTOORLOG
HOEKSCHE WAARD

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
15 november 2018 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

Dorpse charme. Stadse allure.

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.

