INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Korendijk maken bekend dat zij de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing
is, hebben ontvangen:
Voor: het plaatsen van caravans voor seizoensmedewerkers
Locatie: Zuidzijdsedijk 7 in Nieuw-Beijerland (3264LG)
Datum ontvangst: 1 augustus 2016
Voor: het kappen van 27 bomen
Locatie: diverse locaties binnen de gemeente (3265, 3264, 3267, 3284)
Datum ontvangst: 2 augustus 2016
Voor: het bouwen van een brug
Locatie: Wilhelminastraat/Kreekant in Nieuw-Beijerland (3264XR)
Datum ontvangst: 2 augustus 2016
De bedoeling is u te attenderen op bestaande plannen voor activiteiten in uw omgeving. In dit
stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend.

BEKENDMAKINGEN
MELDING KLEIN EVENEMENT
In de Algemene Plaatselijke Verordening is bepaald dat voor het organiseren van activiteiten die
worden aangemerkt als ‘Klein Evenement’ geen vergunning nodig is. Kleinschalige evenementen
(bijvoorbeeld een straatfeest, buurtbarbecue), zijn activiteiten die de sociale samenhang in een straat,
wijk of buurt bevorderen en niet langer duren dan één dag of van commerciële aard zijn, etc. Als
voldaan wordt aan alle voorwaarden kan volstaan worden met het doen van een melding. Als tijdens
het evenement niet (meer) wordt voldaan aan de voorwaarden dan leidt dit direct tot overtreding van
de APV en kan de activiteit worden beëindigd. Het maken van bezwaar is niet mogelijk.
De volgende meldingen zijn door de gemeente geaccepteerd:
§ besloten straatbarbecue voor genodigde ter hoogte van de Akkerwinde in Zuid-Beijerland op
20 augustus 2016.
§ eindfeest van de huttenbouw op 19 augustus 2016 ter hoogte van Camping Costa del Spui
aan het Havenpad in Goudswaard.
Besluiten
De onderstaande besluiten zijn genomen na een zorgvuldige afweging van alle belangen. Toch kan
het zijn dat u tegen één van deze besluiten bezwaar heeft. U kunt binnen zes weken nadat de
beschikking is verzonden of uitgereikt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
wethouders, de burgemeester of de raad (degene die het besluit heeft genomen). Het bezwaarschrift
moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van indiener, de dagtekening, de
omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort.
Om dat te bereiken kan naast een bezwaarschrift ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam (locatie
Dordrecht), Administratie Team B (Overig bestuursrecht en voorlopige voorzieningen), Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Algemene Plaatselijke Verordening
Vergunning (de burgemeester)
§ voor een najaars markt op 24 september 2016 aan de Achterstraat 22, 3264 AB NieuwBeijerland (verzonden 03.08.2016)
Vergunning (het college)
§ voor een huis-aan-huis collecte in 2017 in de periode van 23 oktober 2017 tot en met 28
oktober 2017. Dit is een vrije periode op het collecterooster van het Centraal Bureau
Fondsenwerving (verzonden 03.08.2016)
Ontheffing (het college)
§ voor een kampvuur/vreugdevuur vanwege de afsluiting van de huttenbouw op 19 augustus
2016 ter hoogte van Camping Costa del Spui aan het Havenpad in Goudswaard (verzonden
08.08.2016)
WERK IN UITVOERING
Combinatie Ploegam Biggelaar brengt buitendijkse steenbekleding aan bij de molen aan de Spuidijk in
Nieuw-Beijerland in opdracht van het Waterschap Hollandse Delta. Hierdoor is er een tijdelijke
wegafsluiting. Tijdens deze werkzaamheden geldt er een omleidingsroute. Deze route loopt via de
Maximastraat, Noorderstraat, Marktveld en Voorstraat. Voor u als bewoner betekent dit dat tijdens
deze wegafsluiting de verkeersintensiteit in uw straat tijdelijk iets zal toenemen. Wij hopen hierbij op
uw begrip.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op http://dijkversterkingspuioost.nl Ook kunt u contact
opnemen met Combinatie Ploegam Biggelaar via 06-206 135 44 of
info@dijkversterkingsprojectspuioost.nl

MET ‘OVER UW BUURT’ BLIJFT U SNEL EN EENVOUDIG OP DE
HOOGTE
De website ‘Over uw buurt’ is een digitale service van de overheid. De
overheid biedt haar diensten en berichten steeds vaker online aan.
Een ontwikkeling die in de huidige samenleving niet meer is weg te
denken. U hebt de mogelijkheid om via de e-mailservice of app van
‘Over uw buurt’ continu op de hoogte blijven van berichten van de
overheid.
U ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de
omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving.
Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. U kunt
zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen. Informatie van
gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één
plek samen. Hierdoor bent u constant slechts één klik verwijderd van
de meest recente berichten over de ontwikkelingen in de buurt of wijk.

EXTRA COMMISSIE VERGADERING
Op dinsdag 23 augustus 2016 wordt in het gemeentehuis van Korendijk, Voorstraat 31 te Piershil,
een openbare vergadering van de commissie gehouden. Deze commissievergadering begint om
20.00 uur. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom.
Op de agenda staat het volgende collegevoorstel voor de raad:
• voorstel voor alternatieve locatie windturbines.
Presentaties:
• een presentatie van Eneco over de locatie Buitendijk te Zuid-Beijerland en een presentatie
van Nedpower swh over de Sheerwind Invelox windinstallatie.
De burgemeester,
drs. S. Stoop
Aanleiding
De gemeente Korendijk ontkomt niet aan de taakstelling voor het realiseren van 15 MW windenergie.
De provincie is van plan de benodigde windturbines te plaatsen langs het Spui tussen NieuwBeijerland en Piershil. Wij blijven van mening dat er in Korendijk geen geschikte locatie is voor de
realisatie van 15 MW windenergie en dat locatie 50 ongeschikt is. De argumenten hiervoor zijn tijdens
de provinciale hoorzitting op 22 juni gedeeld.
Inhoud voorstel
Op 22 juni jl. is door de Provincie enige opening geboden om te komen met alternatieven.
Wij hebben overwogen hoe bij de ontwikkeling van locatie 50 het aantal gehinderden kan worden
verminderd. Wij pleiten voor het schrappen van de vijfde windturbine bij de kern Nieuw-Beijerland.
Deze vijfde turbine hindert namelijk 372 woningen binnen de straal van 1000 meter.
Mocht blijken dat vier turbines niet de toegezegde 15 MW windenergie opwekken willen we de
Provincie, ter compensatie, een mogelijkheid bieden maximaal drie turbines te realiseren langs de
Buitendijk in Zuid-Beijerland. Eneco heeft hier grondpositie en wil deze turbines plaatsen. Om de
overlast nog verder te beperken willen we graag alternatieve vormen van opwekking van energie op
de locatie Buitendijk realiseren.Gedacht wordt aan een Sheerwind Invelox windinstallatie, waarmee in
andere gebieden (o.a. Goeree-Overflakkee en Nissewaard) ervaring zal worden opgedaan.
Agenda en vergaderstukken
De vergaderstukken liggen ter inzage op het gemeentehuis en zijn vanaf 12 augustus te raadplegen
op www.korendijk.nl, via startpagina doorklikken naar ‘Vergaderagenda’.
U kunt u via onze site abonneren op de nieuwsbrief zodat u geïnformeerd wordt zodra er nieuwe
stukken (voor commissie-en raadsvergaderingen) op de site staan. Als u een iPad heeft kunt u ook de
gratis app “Politiek Portaal” downloaden. Dit is de publieke versie van de app waarmee de raadsleden
vergaderen, alleen de openbare stukken zijn daarin te zien.
Spreekrecht burgers
Belangstellenden kunnen tijdens de openbare vergadering van de commissie het woord voeren,
inspreken, over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene, die van het spreekrecht
gebruik wil maken, meldt dit tenminste 24 uur voor de aanvang van de vergadering aan de griffier.
Hij/zij dient hierbij zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het
woord wil voeren, te vermelden. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De griffier, mevr.
A. Goslings, is op maandag, dinsdag en donderdag te bereiken op tel: 088 647 17 95 of te e-mailen
via het e-mailadres: griffier@korendijk.nl .
Vergadering commissie live te beluisteren
Het is mogelijk de commissievergadering live te beluisteren via: www.korendijk.nl (op de startpagina

van de gemeente doorklikken naar ‘Vergaderagenda’). Bent u niet in de gelegenheid deze uitzending
te volgen dan kunt u deze, via dezelfde link, op een later tijdstip alsnog beluisteren.

