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

Zakelijke inhoud

Afd.

26-10-2017

Het wijzigen van de overkapping van het trappenhuis; Fazant 1-22.

1

31-10-2017

Het veranderen en vergroten van de garage; Lijsterbesstraat 6.

1

31-10-2017

Het bouwen van een fietsbrug; ter hoogte van Frans Halsstraat 5.

Omgevingsvergunning verleend voor:

Schorsing (18.30 – 19.30 uur);
Bijdragen/reacties van de fracties in 2e termijn (19.30 –
21.30 uur);
• Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders (21.30 – 22.15 uur);
• Besluitvorming (22.15 – 22.30).
9. Raadsbesluit projectgroep herindeling en benoeming twee
leden klankbordgroep,
10. Sluiting.
De begroting u downloaden en/of inzien op www.oud-beijerland.nl

Overige vergunning/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

31-10-2017

Het plaatsen van een mobiele kraan op 14 november 2017; Kerkstraat 57.

31-10-2017

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

Omgevingsvergunning (ingediend)

1

Sloopmelding

aanvraag ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

melding ontvangen d.d.

Zakelijke inhoud

19-10-2017

Het plaatsen van een raamkozijn; Houtblazerspad 15.

23-10-2017

Het verwijderen van asbest uit de
woning; Paulus Pottersingel 5.

27-10-2017

Het vervangen van de leien gevelbekleding (sporthal ’t Paradijs); Wiardi
Beckmanstraat 1.

25-10-2017

Het verwijderen van asbest (sportzaal
’t Paradijs); Wiardi Beckmanstraat 1.

30-10-2017

Het verwijderen van asbest; Jan van der
Heijdenstraat 48.

31-10-2017

Het verwijderen van asbest uit de
woning; Bloemaertstraat 16 en 24.

31-10-2017

Het verwijderen van asbest uit de
woning; Acaciastraat 47.

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

BEWONERSAVOND
‘LANDBOUWVERKEER IN DE
HOEKSCHE WAARD’

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

Zij kunnen via de regionale afdelingen van CUMELA, LTO en
de plattelandsjongeren hun kennis van routes en knelpunten in
aparte werksessies inbrengen.

‘Landbouwverkeer in de Hoeksche Waard’… daarover gaat de
bewonersavond voor inwoners van Oud-Beijerland en Korendijk
op dinsdag 14 november 2017 in het gemeentehuis van Korendijk.

LOCATIE
De bewonersavond wordt gehouden op dinsdag 14 november
2017 van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Korendijk, Voorstraat 31 in Piershil.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV) en het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW).

AANMELDEN
Om ‘organisatorische redenen’ stellen wij het op prijs wanneer
u uw komst vooraf aan ons doorgeeft, telefonisch via 088 - 647
17 00 of per e-mail receptie@korendijk.nl

Het doel van de bijeenkomst is het verstrekken van informatie
over het geplande onderzoek naar veelgebruikte routes door
landbouwverkeer én de knelpunten die bewoners en weggebruikers ervaren op deze routes. Het onderzoek wordt uitgevoerd
door adviesbureau TRIDÉE. Uiteraard horen we op deze avond
ook graag welke knelpunten u ervaart door het landbouwverkeer. Uw opmerkingen, knelpunten en/of problemen betrekken
we bij het onderzoek dat begin 2018 wordt afgerond.

RAADSVERGADERING
De leden van de gemeenteraad komen op dinsdag 7 november 2017
in vergadering bijeen in de raadszaal
van het gemeentehuis. De vergadering begint om 15.30 uur. (let op:
afwijkende aanvangstijd!).

Wilt u het rapport en de uitkomsten te zijner tijd ontvangen?
Geef dan tijdens de bijeenkomst uw e-mailadres door!
OVERZICHT
De vijf Hoeksche Waardse gemeenten, waterschap Hollandse
Delta en provincie Zuid-Holland willen graag samen met de
landbouwbranche (CUMELA, LTO, Plattelandsjongeren), maatschappelijke organisaties (fietsersbond, VVN), politie en bewoners de meest gebruikte landbouwroutes en de knelpunten in
kaart brengen. Vervolgens bekijken we of en zo ja, hoe deze knelpunten opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld door een veilige
inrichting, alternatieve route of procesafspraken met de branche
en andere verkeersdeelnemers.
UITNODIGING
De avond is bedoeld voor inwoners en verkeersdeelnemers van
Oud-Beijerland en Korendijk. Voor de agrariërs en loonwerkers
in het gebied organiseren wij twee afzonderlijke bijeenkomsten.

De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
•

Opening en mededelingen;
Vaststellen agenda;
Spreekrecht;
Vragen(half)uur;
Vaststellen verslag van de vergadering van 26 september en
10 oktober 2017;
Lijst van ingekomen stukken;
Mededelingen college van burgemeester en wethouders;
Begroting 2018 – 2021 en Najaarsburap 2017 ter besluitvorming:
Bijdrage van alle fracties in 1e termijn (15.45 – 17.00 uur);
Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders (17.00 – 18.30 uur);

Dorpse charme. Stadse allure.

VOLGENDE RAADSVERGADERING
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 21 november 2017 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
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.

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:
• de heer Rudolf Groen, Klipper 39, met ingang van 16 juni
2017 is vertrokken naar een onbekend adres;
• de heer Cornelis Bal, Bestevaerplein 33, met ingang van 14
augustus 2017 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

vervolg
belangen, dat vereist. De verzoeker om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

BEGROTING 2018 – 2021
POSITIEVE RESULTATEN, AMBITIEUZE PLANNEN ÉN
NOG GELD TERUG OOK!
De agenda voor de raadsvergadering op dinsdag 10 november 2017 is kort en vermeldt ‘slechts’ één onderwerp. Maar
het is wel een onderwerp dat ertoe doet, namelijk de Begroting
2018-2021. In de achterliggende periode is hard gewerkt aan
het opstellen van de begroting, de vierde (en laatste die aan de
gemeenteraad van Oud-Beijerland ter vaststelling wordt aangeboden) van deze bestuursperiode.
Op dinsdag 7 november is het vanaf 15.30 uur de beurt
aan de gemeenteraad om het document te bespreken, te
bediscussiëren, eventuele moties en amendementen in te dienen, erover te stemmen én uiteindelijk vast te stellen.

binnen het sociaal domein gebeurt het nodige, zij het hierbij
vooral in Hoeksche Waards verband.
AMBITIEUS
“Kortom, het is niet alleen verbazingwekkend, maar ook indrukwekkend als je kijkt hoeveel in gang is gezet, wat er op
stapel staat en waaraan nu gewerkt wordt. Het jaar 2018 wordt
daarmee een jaar waarin ambitieuze plannen worden gerealiseerd dan wel zodanig voorbereid dat daaraan door de nieuwe
gemeente Hoeksche Waard voortvarend invulling kan worden
gegeven”, zo besluit de wethouder.
WELKOM
Wij nodigen u graag uit om de raadsvergadering bij te wonen op de publieke tribune in de raadszaal. Het is natuurlijk
ook mogelijk om de vergadering thuis online te volgen. Op de
homepage www.oud-beijerland.nl vindt u een directe verwijzing naar de uitzending.
De begroting kunt u downloaden en/of inzien op
www.oud-beijerland.nl
De agenda van de begrotingsvergadering, die om 15.30 uur begint, vindt u elders in de informatierubriek.

TEVREDEN
Wethouder Piet van Leenen (financiën) is een tevreden man.
“We hebben overduidelijk de recessie achter ons gelaten. Het
bewijs: het begrotingssaldo loopt op van € 122.000,- in 2018
tot € 779.000,- in 2021. Daarmee stijgt onze financiële buffer tot 23 miljoen euro in 2021”. Kortom, de betere financiële
tijden!

INFORMATIE
Voor aanvullende informatie of het maken van een afspraak
voor het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u contact opnemen met Louise Ohlenschlager van team Vergunningen, telefoon 088 – 647 16 66.

• koepelnota openbare ruimte 2018 – 2021
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de gemeenteraad op 24 oktober 2014 de Koepelnota openbare ruimte 2018 - 2021 heeft vastgesteld.

De vastgestelde Koepelnota bevat de beleidskaders voor het
beheer en onderhoud van het openbaar gebied. Deze nota met
de beheerplannen en integrale meerjarenonderhoudsplanning
draagt in hoge mate bij aan een goede overdracht van de openbare ruimte aan de nieuwe gemeente.

Tegelijkertijd besloot de raad om het beleidsplan openbare
verlichting 2010 - 2019, beleidsplan verhardingen 2013 – 2022,
het groenbeleidsplan 2010 – 2024 en de Koepelnota kwaliteit
openbare ruimte 2012 – 2022 in te trekken.

De vastgestelde Koepelnota openbare ruimte 2018 – 20121 ligt
met ingang van maandag 6 november 2017 gedurende zes weken tijdens openingstijden voor belangstellenden ter inzage op
de leestafel in het gemeentehuis.

BEKENDMAKINGEN
•

PROFITEREN
Reden voor het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders om inwoners mee te laten profiteren. Elk huishouden krijgt daarom in december ’17 een belastingteruggave van
€ 100,-. Bovendien wordt in 2018 geen rioolheffing (= € 143,-)
geheven én vindt een verlaging van de OZB met twee procent
plaats.
INVESTEREN
“Deze positieve resultaten zijn zeker niet veroorzaakt door
verschraald beleid of interen op kwaliteit. Integendeel”. Wethouder Piet van Leenen gaat in gedachten de begroting langs.
“Er wordt juist op tal van beleidsterreinen hard gewerkt en geïnvesteerd en plannen ontwikkeld en/of in gang gezet. Neem
bijvoorbeeld de nieuwbouw van twee scholen (Actief College
en Kenniscentrum speciaal onderwijs). Ook de vernieuwing
van de kinderboerderij, de aanleg van een natuurspeeltuin bij
de Oude Tol, het aanpassen en geschikt maken van Het Oude
Raadhuis voor de huisvesting van de bibliotheek, Masterplan
centrum (lees: hoe zorgen wij ervoor dat het centrum van OudBeijerland vitaal blijft?), herinrichten/vernieuwen riolering in
het zuidelijk deel van Croonenburgh, Kerkstraat, Nobelstraat,
Piet Heinstraat en M.H. Trompstraat, de ontwikkeling van het
Abel Tasmankwartier, bouwen in/aan Poortwijk, locatie Egmontshof, De Open Waard, locatie Tuinwereld vormen onderdeel van de begroting c.q. nieuwe beleidsvoornemens”. Ook

ontwerpbesluit Drank- en Horecawetvergunning Het Praathuis (Alerimus)
De burgemeester van Oud-Beijerland maakt bekend dat op 13
oktober 2017 een aanvraag om Drank- en horecawetvergunning is ontvangen voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank in Het Praathuis, Molenaar 22 in Oud-Beijerland.

De koepelnota is in te zien op www.oud-beijerland.nl (onder
beleidsplannen en projectbesluiten).

TER INZAGE LEGGING
Op de voorbereiding van een beslissing tot verlening van een
vergunning op grond van artikel 3 Drank- en horecawet (Dhw)
voor het horecabedrijf aan een rechtspersoon als bedoeld in
artikel 4, eerste lid Dhw, is afdeling 3.4 van de Algemene Wet
Bestuursrecht van toepassing. Dat betekent dat het ontwerp van
het te nemen besluit vanaf 3 november 2017 zes weken ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6. De
stukken zijn ook te raadplegen via www.oud-beijerland.nl (onder
actueel>bekendmakingen>Drank- en horecawetvergunning).
INDIENEN ZIENSWIJZEN
Binnen de gestelde termijn van zes weken kan iedere belanghebbende schriftelijk gemotiveerde zienswijzen over het ontwerpbesluit Drank- en horecawetvergunning naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de burgemeester van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA OudBeijerland, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit
Drank- en horecawetvergunning, Molenaar 22’.

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 9 november 2017 in het Groothandelsgebouw in
Rotterdam.

