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 7 december 2018
stuursrecht kan of kon worden ingediend;
d. indien men eerder over hetzelfde onderwerp reeds het
woord heeft gevoerd.

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

Afd.

Omgevingsvergunning verleend voor:

30-11-2018

Het bouwen van een schuur met overkapping; Belcampohof 47.

1

30-11-2018

Het plaatsen van gevelreclame; Zoomwijckplein 5.

1

30-10-2018

Het bouwen van een vrijstaande woning met garage en het realiseren van een uitrit; Violierengang 17.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor

29-11-2018

Het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens de kerstmarkt op vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2018
van 12.00 tot 01.00 uur; Marktplein 2 en 8.

1

30-11-2018

Het innemen van een standplaats op het terrein van de ijsbaan in de periode van 30 december 2018 tot en met
31 maart 2019; Burg. Hammerbaan.

1

05-12-2018

Het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens de kerstmarkt op vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2018;
Oost Voorstraat 27-28.

1

05-12-2018

Het organiseren van ‘winterse sferen bij de Heeren en de Beren’ op vrijdag 7 december 2018 van 13.00 tot 01.00
uur en zaterdag 8 december van 10.00 tot 01.00 uur; Marktplein.

1

05-12-2018

Het organiseren van de kerstmarkt op vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2018; centrum.

1

05-12-2018

Het houden van een aantal evenementen in het horecapaviljoen van de ijsbaan (voor meer informatie zie
www.oud-beijerland.nl) in de periode van 7 december 2018 tot en met 4 januari 2019; centrum.

1

06-12-2018

Het organiseren van ‘OBL on Ice’ van donderdag 6 december 2018 tot en met zaterdag 5 januari 2019 op De Vliet
ter hoogte van het Oude Raadhuis.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)

Sloopmelding

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

melding ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

25-11-2018

Het maken van een uitrit; Hyacinthstraat
20.

26-11-2018

Het verwijderen van asbest uit de
woning; Croonenburgh 148.

27-11-2018

Het planologisch strijdig gebruiken van
het pand; Lisztplein 7.

28-11-2018

Het slopen van het pand en verwijderen
van asbest; Oud-Beijerlandsedijk 36.

29-11-2018

Het bouwen van een multifunctionele
accommodatie en een stal voor de kinderboerderij; Boezemsingel 5.

03-12-2018

Het verwijderen van asbest uit de
woning; Plevier 15.

29-11-2018

Het plaatsen van een tijdelijke
huisvestingskeet; Boezemsingel 5.

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

(LAATSTE) RAADSVERGADERING
De leden van de gemeenteraad komen
op dinsdag 11 december in vergadering
bijeen in de Burgerzaal (in verband met
de verbouwing van de raadszaal) van
het gemeentehuis. Het is de allerlaatste reguliere vergadering van de OudBeijerlandse gemeenteraad. De vergadering begint om 19.30 uur en de agenda ziet er als volgt uit:
INFORMATIEF DEEL
1. Opening en mededelingen;
2. Vaststellen agenda informatief deel;
3. Spreekrecht;
4. Sluiting informatief deel;
OPINIËREND DEEL
5. Opening opiniërend deel;
6. Vaststelling agenda opiniërend deel;
7. Vragen(half)uur;
8. Mededelingen college van burgemeester en wethouders;
9. Vijfde begrotingswijziging (besluitvorming bij agendapunt 16);
10. Sluiting opiniërend deel;
BESLUITVORMEND DEEL

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

11.
12.
13.
14.
15.

Opening besluitvormend deel;
Vaststelling agenda besluitvormend deel;
Lijst van ingekomen stukken;
Vaststellen notulen raadsvergadering 20 november 2018;
Uitgangspuntennotitie Horecavisie (opiniërend besproken
op 4 december 2018);
16. Vijfde begrotingswijziging (zie agendapunt 9);
17. Sluiting.
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 be-

Dorpse charme. Stadse allure.

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.

UITNODIGING AFSCHEID
COLLEGE EN GEMEENTERAAD
Twee belangrijke momenten markeren de geschiedenis van
Oud-Beijerland: de oprichting op 23 oktober 1559 door graaf
Lamoraal van Egmond en de start van de nieuwe gemeente
Hoeksche Waard op 1 januari 2019, waardoor Oud-Beijerland
ophoudt te bestaan als zelfstandige gemeente.
Dit betekent dat op deze datum ook de bestuursperiode van
het Oud-Beijerlandse college en de gemeenteraad eindigt.
Op dinsdag 18 december neemt de gemeenteraad officieel
afscheid tijdens een formele en openbare raadsvergadering
van 18.00 tot 20.00 uur. Aansluitend is er tot 23.00 uur een
afscheidsreceptie voor inwoners, verenigingen, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en overige belangstellenden.
Wij nodigen u daarom van harte uit om de vertrekkende college- en raadsleden de hand te drukken en onder het genot van
een hapje en drankje persoonlijk afscheid van hen te nemen.
Graag tot ziens op dinsdag 18 december (tijdens de raadsvergadering van 18.00 tot 20.00 uur en/of de afscheidsreceptie
van 20.00 tot 23.00 uur) in kerkgebouw De Open Hof, W. van
Vlietstraat 2a in Oud-Beijerland.

BEKENDMAKING
• anterieure overeenkomst grondexploitatie Zinkweg 105-106
Gemeente Oud-Beijerland en Bouwbedrijf De Langen & Van
den Berg B.V. (hierna ‘ontwikkelaar’) hebben samen op 29
november 2018 een anterieure overeenkomst, zoals bedoeld
in artikel 6.24 Wro, afgesloten voor de percelen Zinkweg 105
en 106, kadastraal bekend gemeente Oud-Beijerland, sectie C
nummers 4879, 5436 en 5437.
OVEREENKOMST
De overeenkomst is afgesloten voor de voorgenomen realisatie
van zestien appartementen. Door de gesloten overeenkomst is
het kostenverhaal verzekerd, waardoor er conform artikel 6.12
Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vastgesteld hoeft
te worden.
TER INZAGE
Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening
ligt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst met ingang van 8 december 2018 gedurende zes weken
tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis. De zakelijke beschrijving betreft een samenvatting in hoofdlijnen van
de inhoud van de overeenkomst. Tegen de gesloten overeen-

vervolg
komst staat geen bezwaar of beroep open.
De stukken zijn ook te raadplegen via www.oud-beijerland.nl
(onder actueel → bekendmakingen → overig).
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving
van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren
worden ingediend.

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

SLUITING GEMEENTEHUIZEN IN
DECEMBER
Wij zijn samen met de vier andere gemeenten in de Hoeksche
Waard druk bezig met alle voorbereidingen voor de herindeling. Om u goed van dienst te kunnen zijn met ingang van 2
januari 2019 zijn alle publieksbalies vanaf vrijdagmiddag 21 december 13.00 uur gesloten. Het servicepunt in Oud-Beijerland
is met ingang van 2 januari weer open. Voor de overige servicepunten is dit vanaf maandag 7 januari!
Verloopt uw reisdocument of rijbewijs binnenkort? Of wilt u
een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Doe dit dan uiterlijk 14 december. Alleen dan kunnen wij garanderen dat u uw
document op tijd in bezit hebt.
In de sluitingsperiode kunt u op werkdagen van 08.30 tot 12.00
uur wel in alle gemeentehuizen terecht voor geboorte- en overlijdensaangifte.

maken van de diverse fietsenstallingen. Deze bevinden zich
aan de Oost Voorstraat, Vlietkade, Beneden Molenplein, Bierkade en Vierwiekenplein. Zorg er wel voor dat u uw fiets zo
stalt dat deze geen hinder oplevert voor voetgangers en gehandicapten. Op deze manier blijft het centrum voor iedereen
bereikbaar.
PARKEREN
Komt u met de auto naar Oud-Beijerland? Bedenk dat de kerstmarkt veel publiek aantrekt en er extra vraag is naar parkeergelegenheid.
De volgende parkeerlocaties zijn bereikbaar:
• Ankerplein (P1), Vierwiekenplein (P2) en het Dok aan de
Spuidijk (P2 ) zijn bereikbaar via de parkeerbewegwijzering
langs de route Randweg en Burg. Diepenhorstsingel;
• parkeergelegenheid aan de Abel Tasmanstraat is bereikbaar via de route W. van Vlietstraat en Van Genthstraat;
• Boterhof en parkeergarage De Veiling zijn bereikbaar via de
route Beneden Oostdijk, Ooststraat en Wilhelminastraat.
VERKEERSBRIGADIERS
Om mogelijke parkeeroverlast in de woonstraten zoveel mogelijk te beperken zijn tijdens de kerstmarkt op meerdere locaties rond het winkelgebied straten afgesloten en worden er
verkeersbrigadiers ingezet om het bezoekersverkeer in goede
banen te leiden. Het volgen van de parkeerroute wordt daarom
aanbevolen.
VRAGEN
Hebt u hierover nog vragen? Neem dan contact op André Elsenaar, telefoon 088 - 647 15 49 of per e-mail a.elsenaar@oudbeijerland.nl

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:

Kijk op de website voor de aangepaste openingstijden in december.
•
•
•

In de decembermaand zijn er in het centrum van Oud-Beijerland meerdere festiviteiten. Zo wordt op vrijdag 7 en zaterdag
8 december de traditionele kerstmarkt georganiseerd. De
Oost- en West Voorstraat, de Molendijk, Marktplein, Oostdijk
en de Ooststraat zijn dus meerdere dagen afgesloten voor het
verkeer.
Op zaterdag 15 december kunt u de Santarun bezoeken en
tot in het nieuwe jaar is er op De Vliet de mogelijkheid om te
schaatsen!
Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van het
openbaar vervoer of het centrum van Oud-Beijerland te voet /
per fiets te bezoeken.
FIETSSTALLINGEN
Wanneer u op de fiets naar het centrum komt kunt u gebruik

VERVOER LOKAAL IN OUDBEIJERLAND VANAF 1 JANUARI 2019

In gemeente Oud-Beijerland kunnen inwoners gebruik maken van de vervoersvoorziening Vervoer Lokaal (we noemen
dit vraagafhankelijk vervoer). Omdat Oud-Beijerland vanaf 1
januari 2019 opgaat in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard
krijgen wij regelmatig de vraag of inwoners na deze datum nog
gebruik kunnen maken van Vervoer Lokaal en zo ja, binnen
welk gebied?

Het antwoord is bevestigend. De vervoersvoorziening Vervoer
Lokaal loop na 1 januari door zoals u nu gewend bent. Het gaat
dan om het grondgebied van de voormalige gemeente OudBeijerland. Er verandert voorlopig dus niets.

Hoe het vraagafhankelijk vervoer zich in de gemeente Hoeksche Waard de komende jaren gaat ontwikkelen, is niet duidelijk. Het is aan het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente
Hoeksche Waard om hierover in de toekomst een besluit te
nemen.

OVERZICHT GEVONDEN
VOORWERPEN

•

VERKEER EN PARKEREN
FEESTMAAND DECEMBER

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.

•
•
•

meneer Dominique Nicolaas Boekee, M.H. Trompstraat
16, met ingang van 12 april 2018 is vertrokken naar een onbekend adres;
mevrouw Yinger Ye, Julianastraat 19, met ingang van 18 juli
2018 is vertrokken naar een onbekend adres;
meneer Gabor Kováks, Julianastraat 19, met ingang van 6
augustus 2018 is vertrokken naar een onbekend adres;
meneer Marc Berend Maarten Pieterse, Nobelstraat 48.
Met ingang van 31 augustus 2018 is vertrokken naar een
onbekend adres;
meneer Zlatko Petrov, Bizetstraat 2, met ingang van 2 september 2018 is vertrokken naar een onbekend adres;
meneer Fatih Akça, Oost Voorstraat 95, met ingang van 17
september 2018 is vertrokken naar een onbekend adres;
mevrouw Kirnjeet Singh, Oost Voorstraat 95, met ingang
van 12 september 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).
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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.

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

Omschrijving

Vindplaats

617

Fiets met tassen

Prins Bernhardstraat

618

Herenfiets met
sleutelbos

Asterstraat

619

Twee brillen

W. van Vlietstraat

621

Ketting met hanger Zilvermeeuw

624

Herenfiets

Zilvermeeuw

