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 16 november 2018
het college van burgemeester en wethouders van Oud Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud Beijerland. Hierna stellen wij
een definitief besluit op, waartegen belanghebbenden beroep
kunnen instellen.

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

Afd.

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

09-11-2018

Het realiseren van zes woonlofts op de tweede verdieping; Wilhelminaplein 61.

1

09-11-2018

Het plaatsen van handelsreclame aan de gevel van Bellisimo Milano; Zoomwijckplein 1.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

05-11-2018

Het organiseren van de Heinenoordtunnelloop op zondag 3 februari 2019 van 12.00 tot 16.00 uur. Start en finish
sportpark Kikkershoek (atletiekvereniging Spirit); Langeweg 14.

1

07-11-2018

Het organiseren van de intocht van Sinterklaas op zaterdag 17 november 2018 van 13.00 tot 15.30 uur; Bierkade,
Oost en West Voorstraat.

1

08-11-2018

Het exploiteren van en een Drank- en Horecawetvergunning voor horecabedrijf Amante; Molendijk 2a.

1

12-11-2018

Het verstrekken van zwak alcoholische dranken in een kraam tijdens de kerstmarkt op vrijdag 7 december (tussen
13.00-22.00 uur) en zaterdag 8 december 2018 (tussen 12.00-21.00 uur); Oost Voorstraat en Evenemententerrein.

1

12-11-2018

Het houden van een huis-aan-huis collecte voor de Roparun in de periode van 3 tot en met 8 december 2018.

1

12-11-2018

Het plaatsen van twee containers, bouwmaterialen en afschermschotten gedurende de periode van 12 november
2018 tot en met 1 maart 2019; Oostdijk 5-7.

1

12-11-2018

Het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens de kerstmarkt op zaterdag 8 december 2018 tussen 12.00
en 22.00 uur voor de winkel; Molendijk 12-16.

12-11-2018

Het exploiteren van en een Drank- en Horecawetvergunning voor cafetaria De Vliet; Oost Voorstraat 11.

1

13-11-2018

Het organiseren van verjaardagsfeestje B-EAT en het verstrekken van zwak alcoholische dranken op zaterdag 24
november 2018 tussen 18.30 en 01.00 uur ter gelegenheid van het driejarig bestaan; Oost Voorstraat 24.

1

13-11-2018

Het plaatsen van een container gedurende de periode van 12 november 2018 tot en met 14 februari 2019; Van
Ostadestraat 11.

1

13-11-2018

Het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens de kerstmarkt op vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2018
tussen 14.00 en 22.00 uur; Oost Voorstraat 8.

1

Men kan ook digitaal zienswijzen indienen bij de gemeente via
https://www.binnenmaas.nl/. Daarvoor moet men beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning).
Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld.
Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan
contact worden opgenomen met de heer A. van der Lugt, telefoon 078 - 770 85 85.
Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen wordt een
verslag gemaakt.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze
is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

INTOCHT SINT

Evenementenvergunning

Omgevingsvergunning (ingediend)
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

melding ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

01-11-2018

Het bouwen van een woning met garage;
Oud-Beijerlandsedijk 36.

08-11-2018

12-11-2018

Het plaatsen van een schutting; Albert
Schweizererf 16.

Het organiseren van Oud- en Nieuwfeest op 31 december 2018 en 1 januari
2019; Vierwiekenplein.

08-11-2018

12-11-2018

Het plaatsen van gevelreclame; Vierwiekenplein 39.

Het organiseren van de wintermarkt op
1 december 2018; Stougjesdijk 208.

13-11-2018

12-11-2018

Het plaatsen van een schuur met overkapping; Belcampohof 47.

Het organiseren van festiviteiten tijdens
de kerstmarkt op vrijdag 7 en zaterdag
8 december; Marktplein.

Sloopmelding
aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

01-11-2018

Het verwijderen van asbest; Lisstraat 4.

06-11-2018

Het verwijderen van asbest; Metsustraat
2-40, Pieter de Hooghlaan 1-15, Witsenstraat 48-70, Gerard Doustraat 2-16,
Ferdinand Bolstraat 2-44 en 1-51.

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).

Nog één nachtje slapen en dan is het weer zo ver… zaterdag 17
november arriveert Sinterklaas in ons land. Tijdens zijn eerste
dag in Nederland vaart hij ons dorp zeker niet voorbij. Sinterklaas en zijn Pieten worden om 14.00 uur in de haven van OudBeijerland verwacht, waar zij ongetwijfeld worden opgewacht
door een grote kinderschare.
Onder muzikale begeleiding vertrekt het gezelschap in een
grote optocht naar het Oude Raadhuis. Daar worden zij tussen 14.45 en 15.00 uur op het bordes hartelijk welkom geheten
door burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld. En natuurlijk gaat
Sinterklaas in gesprek met de kinderen en wordt een aantal toepasselijke liedjes gezongen.

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

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

met PGS 15 container’ en betreft de volgende activiteiten: ‘Milieu’, veranderen van een inrichting (art 2.1, lid 1 onder e Wabo),
Benjamin Franklinstraat 19 t in Oud-Beijerland.

KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING
Z-18-339067

De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen
van 19 november 2018 tot en met 31 december 2018 ter inzage
De stukken kunnen worden ingezien:
•

op de leestafel in het gemeentehuis, elke werkdag van 08.00
uur tot 17.00 uur en op dinsdag van 08.00 uur tot 20.00 uur;
in de Algemene Bibliotheek, Steenenstraat 24 op maandag,
woensdag en vrijdag, van 13.30 uur tot 20.00 uur, op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
UITGEBREIDE PROCEDURE

•

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning aan
Mars Food Europe te verlenen.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ontvangen op 1
augustus 2018. De aanvraag heeft als omschrijving ‘uitbreiden

ZIENSWIJZEN
Vanaf de dag van de ter inzage legging kan een ieder gedurende
zes weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij
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ONDERZOEK NAAR LOOD IN
SPEELTUINEN
Door eeuwenlang gebruik zit er op veel plaatsen in Zuid-Holland lood in de bodem. Lood kan negatieve effecten hebben op
de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar. Zij kunnen
lood binnenkrijgen, door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond
te steken tijdens het spelen op een bodem met lood. Lood
komt alleen het lichaam in via hand-mondcontact, oftewel;
door het ‘eten’ van aardedeeltjes uit loodhoudende bodem.
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) doet daarom
samen met de Provincie Zuid-Holland bodemonderzoek in kinderspeelplaatsen in de hele regio. Zo wordt duidelijk of er een
risico is en of extra acties nodig zijn. Ook in Oud-Beijerland
gaat een onderzoeksbureau een aantal speeltuinen onderzoeken. Het kan zijn dat u onderzoekers een bodemmonster ziet
nemen. Zij nemen dan een klein beetje grond mee, dat daarna
in het lab geanalyseerd wordt. In Oud-Beijerland gaat het om
de volgende locaties:
•
•

Graaf van Egmondstraat, ter hoogte van nummer 7;
Karrespoor, ter hoogte van nummer 66;

vervolg
•
•

Evertsenstraat, ter hoogte van nummer 23;
’t Admiraaltje.

MEER INFORMATIE
De uitkomsten van het onderzoek verwachten we begin 2019.
Heeft u vragen over bodemonderzoeken naar lood? Bel dan
gerust met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 0787708585. Meer informatie over lood vindt u ook op www.ozhz.
nl.

RAADSVERGADERING
De leden van de gemeenteraad komen op dinsdag 20 november in
vergadering bijeen in de Burgerzaal
(in verband met de verbouwing van
de raadszaal) van het gemeentehuis.
De vergadering begint om 19.30 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
INFORMATIEF DEEL
1. Opening en mededelingen;
2. Vaststellen agenda informatief deel;
3. Spreekrecht;
4. Presentatie definitief ontwerp buitenruimte kinderboerderij;
5. Terugkoppeling klankbordgroep herindeling;
6. Sluiting informatief deel;
OPINIËREND DEEL
7. Opening opiniërend deel;
8. Vaststelling agenda opiniërend deel;
9. Vragen(half)uur;
10. Mededelingen college van burgemeester en wethouders;
11. Gebiedsvisie Stougjesdijk Oost (besluitvorming op 4 december 2018);
12. Vaststellen bestemmingsplan Kloosring 2 (besluitvorming
op 4 december 2018);
13. Stedenbouwkundige kaders Vierwiekenplein (besluitvorming op 4 december 2018);
14. Vierde begrotingswijziging (besluitvorming op 4 december
2018);
15. Horecavisie (besluitvorming op 4 december 2018);
16. Sluiting opiniërend deel;
BESLUITVORMEND DEEL
17. Opening besluitvormend deel;
18. Vaststelling agenda besluitvormend deel;
19. Lijst van ingekomen stukken;
20. Houtskoolschets Hoogerwerf Oost (opiniërend besproken
op 6 november 2018);
21. Sluiting.
VOLGENDE RAADSVERGADERING
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 4 december 2018 om 19.30 uur in de Burgerzaal 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 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.

UITNODIGING INLOOPBIJEENKOMST
VERBOUWING OUDE RAADHUIS
Het Oude Raadhuis…
van statisch monument tot bruisend belevingscentrum!
Om onderdak te bieden aan de Bibliotheek, VVV en Historische Vereniging Oud-Beijerland
wordt het Oude Raadhuis in 2019 verbouwd en uitgebouwd. De uitbouw krijgt een eigentijds
uiterlijk, waardoor het monumentale hoofdgebouw nóg meer in de schijnwerpers komt te
staan.
Met de verbouwing en de onderlinge samenwerking tussen de drie genoemde partijen krijgt
het beeldbepalende en karakteristieke Oude Raadhuis een nieuwe en duurzame toekomst: een
centrum voor informatie en educatie, ontmoeting en beleving.
Benieuwd naar de plannen? Kom dan tijdens de inloopbijeenkomst op 29 november even
langs. De koffie staat klaar!
Wanneer : donderdag 29 november
Tijdstip : 16.00 – 21.00 uur
Waar
: Oude Raadhuis, Waterstal 1.

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.

NIEUWE STRAATNAMEN IN
OUD-BEIJERLAND, DENKT U MEE?
Wij zijn op zoek naar drie nieuwe straatnamen voor de locatie
op het voormalige KONI-terrein aan de Langeweg. Deze locatie is gelegen aan de oostkant van het terrein nabij de Scheermansvliet.
Heeft u een suggestie voor nieuwe straatnamen voor deze locatie? Dan kunt u een voorstel indienen bij de gemeente.
Bij de straatnaamgeving wordt gebruik gemaakt van criteria.
Deze kunt u bekijken op de website van de gemeente. Omdat het om een nieuwe wijk gaat, geldt het criterium dat bij
de naamgeving van nieuwe complexen van straten en pleinen
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eerst de categorie moet worden gekozen. Er is gekozen voor
een thema ‘historie’. Ons verzoek is daarom, om bij het indienen van een suggestie, rekening te houden met deze categorie.
U kunt uw voorstel/suggestie, voorzien van een toelichting,
indienen via de website of printen en opsturen naar gemeente
Oud-Beijerland, t.a.v. Piet Bijl (secretaris van de Adviescommissie straatnaamgeving), Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Uw voorstel/suggestie wordt voorgelegd aan de Adviescommissie straatnaamgeving, die het college adviseert over
de nieuwe straatnaamgeving. Deze commissie kan een keuze
maken uit de ingediende namen of, als er geen geschikte naam
is ingediend, zelf een straatnaam bedenken.
Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 5 december 2018.

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 27 november 2018. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis ter inzage. De vergadering
van de standaard welstandscommissie wordt gehouden op
donderdag 22 november 2018 in het Groothandelsgebouw in
Rotterdam.

