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 3 november 2017

AWB BEKENDMAKINGEN

Dordrecht,
burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid.

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

Afd.

Zakelijke inhoud
Omgevingsvergunning verleend voor:

03-11-2017

Het aanpassen van een frans balkon naar een veranda met dakterras; Zinkweg 82.

1

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

31-10-2017

Het plaatsen van twee containers, een dixi en een schaftunit gedurende de periode van 24 oktober tot en met 21
december 2017; Boerderijweg.

1

01-11-2017

Het houden van een huis-aan-huis collecte voor World Servants in de periode van 23 tot en met 28 april 2018.

1

01-11-2017

Het houden van een huis-aan-huis collecte voor de Roparun in de periode van 30 april tot en met 5 mei 2018.

1

02-11-2017

Het plaatsen van een container gedurende de periode van 2 november tot en met 14 december 2017; Nobelstraat 1
106.

03-11-2017

Het organiseren van de intocht van Sinterklaas op zaterdag 18 november 2017 van 13.00 tot 15.30 uur; centrum.

1

06-11-2017

Het organiseren van de Winterfair bij Klein Profijt op zaterdag 25 november 2017 van 10.00 tot 16.00 uur; Zalmpad 11.

1

06-11-2017

Het organiseren van een flashmob op zaterdag 11 november 2017 van 14.00 tot 15.00 uur; Molendijk.

1

Omgevingsvergunning (ingediend)

Sloopmelding

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

melding ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

30-10-2017

Het (gewijzigd uitvoeren) bouwen van
vier rijwoningen en zes appartementen;
Zinkweg 64.

07-11-2017

Het verwijderen van asbest uit de woning; Mondriaanstraat 1-25.

31-10-2017

Het wijzigen van de gevel; West Voorstraat 5.

01-11-2017

Het uitbreiden van de woning; OudBeijerlandsedijk 24.

07-11-2017

Het kappen van twee bomen; Rembrandtstraat.

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 ve rzoek 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

INTOCHT SINT
Nog ruim een week en dan is het weer zo ver… zaterdag 18 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 Oud-Beijerland 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 op het bordes hartelijk welkom geheten door burgemeester Jon HermansVloedbeld. En natuurlijk gaat Sinterklaas in gesprek met de kinderen en wordt een aantal toepasselijke liedjes gezongen.

KENNISGEVING AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
BEPERKTE MILIEUTOETS
Het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht op 5 oktober 2017 een aanvraag
voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets heeft ontvangen van V.O.F. Het Nieuwe Ketelhuis, Zinkweg 95c in OudBeijerland met omschrijving ‘oprichting brouwerij’.

Dorpse charme. Stadse allure.

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 14 november 2017. De agenda ligt bij afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis ter inzage. De vergadering van de
standaard welstandscommissie wordt gehouden op donderdag
16 november 2017 in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

OVERZICHT GEVONDEN
VOORWERPEN
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 OKTOBER 2017
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.
Reg. Nr.

Omschrijving

Vindplaats

488

Driewielertje

Margrietstraat

489

Damesfiets

W. van Vlietsraat

491

Portemonnee

BP benzinestation

BEKENDMAKING
• Aanwijzingsbesluit
De burgemeester van Oud-Beijerland, en voor zover het haar bevoegdheid betreft het college van burgemeester en wethouders,
heeft besloten de Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) B.
van der Kraats aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in
artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 41 van de
Drank- en Horecawet en artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke
Verordening ten behoeve van de naleving van de voorschriften
op het gebied van alcoholgebruik.

