| gemeentenieuws | vrijdag 6 januari 2012

gemeentehuis
Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
postadres
Postbus 5455
3299 ZH Maasdam
telefoon
078 - 676 44 33
e-mail
gemeente@binnenmaas.nl
website
www.binnenmaas.nl

openingstijden servicebalies
Burgerzaken en Ruimte & Groen
ma, di en do van 09.00 – 12.00 uur
di van 15.00 – 20.00 uur
wo en vr van 09.00 tot 12.00 uur,
alleen op afspraak
openingstijden Wmo-loket
ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur
telefoon 078 – 676 44 33
e-mail
wmoloket@binnenmaas.nl
website
www.lokaalloket.nl/binnenmaas

Gemeenten Hoeksche Waard en waterschap
verkennen samenwerking in de afvalwaterketen
Het college, het gemeentebestuur
en de medewerkers van
de gemeente Binnenmaas
wensen iedereen een gelukkig

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard en waterschap
Hollandse Delta gaan onderzoeken hoe ze nog efficiënter
kunnen samenwerken in de afvalwaterketen. Daarmee
willen ze de kosten voor de inwoners en bedrijven in de
Hoeksche Waard in de toekomst laag houden. Op dinsdag
3 januari 2012 ondertekenden de ‘waterwethouders’ van de
gemeenten en heemraad Van Hulst van het waterschap de

overeenkomst voor het onderzoek.
Beide partijen verzamelen en zuiveren het rioolwater van
inwoners en bedrijven op het eiland. Het onderzoek dat nu
start, bekijkt hoe kennis en capaciteit beter kunnen worden
gebundeld. Daarbij ligt de nadruk vooral op een betere
samenwerking en afstemming van taken.
Voor meer informatie kijkt u op www.binnenmaas.nl.

en gezond 2012!

Commissievergaderingen
Volgende week komen de commissies Ruimtelijke Zaken en
Algemene Bestuurlijke Zaken en Middelen bij elkaar.
De commissie Maatschappelijke Zaken vergadert niet.
De bijeenkomsten zijn openbaar en worden gehouden in
de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda’s staan
onder andere de volgende onderwerpen:

Nieuw telefoonnummer
voor melden
milieuklachten
Met ingang van 1 januari 2012 is er een nieuw
telefoonnummer voor het melden van milieuklachten en
bedrijfsincidenten in de provincie Zuid-Holland. Het nieuwe
nummer van deze Milieutelefoon is: 0888 - 333 555. Dit
nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Commissie Ruimtelijke Zaken op dinsdag 10 januari om
20.00 uur
•	Terugkoppeling uit regionale overleggen;
•	deelname in de stichting Parkmanagement Hoeksche
Waard;
•	verklaring van geen bedenkingen legaliseren
terreinverharding t.h.v. Goidschalxoordsedijk 51 in
Heinenoord.
Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken en Middelen
op donderdag 12 januari om 20.00 uur
• Terugkoppeling uit regionale overleggen;

Binnenmaas maken op grond van het bepaalde in
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend
dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Maasdam’ vanaf 9
januari 2012 voor een periode van 6 weken ter inzage
ligt. U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien in het
gemeentehuis aan de Sportlaan 22 in Maasdam. Het
ontwerpbestemmingsplan is tevens in te zien via www.
binnenmaas.nl onder Actueel/Ter inzage en te raadplegen
via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder
NL.IMRO.0585.BPMaasdam-ON01.

Bekendmakingen

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de
bebouwde kom van de kern Maasdam. Het betreft een
beheersgericht bestemmingsplan, waarin de bestaande
situatie ten aanzien van bebouwing en gebruik wordt
vastgelegd. Het bestemmingsplan maakt géén nieuwe
ontwikkelingen zoals woningbouwlocaties mogelijk.
Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan
is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Enerzijds
hebben inspraakreacties van inwoners en reacties
van overlegpartners geleid tot aanpassingen op het
plan. Anderzijds zijn onvolkomenheden in het plan
geconstateerd, die in het ontwerpbestemmingsplan zijn
hersteld. Eén en ander zoals verwoord in de Nota inspraak,
vooroverleg ex art. 3.1.1 Bro en ambtshalve aanpassingen
bestemmingsplan ‘Maasdam’.
Een ieder wordt gedurende de ter inzage termijn in de
gelegenheid gesteld schriftelijk (geen e-mail) of mondeling
een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan in te
dienen bij de gemeenteraad van Binnenmaas, Postbus

Omgevingsvergunning aangevraagd voor:

•	gedeeltelijk herbouwen reeds bestaande huisvesting
t.b.v. schapen, Stougjesdijk 44 Westmaas (22-12);
•	vernieuwen gevels, dak en opnieuw indelen winkel met
opslag, Blauwe Steenweg 17 Westmaas (27-12);
•	slopen van berging en kippenhok, Boendersweg 16 ’sGravendeel (28-12);
•	slopen betonnen mestsilo en melkveestal en verwijderen
diverse asbesthoudende dakbedekkingen, Westdijk 7 in
Mijnsheerenland (2-1).

Ontwerpbestemmingsplan ‘Maasdam’

Burgemeester en wethouders van de gemeente

kadernota Integraal Veiligheidsbeleid;
eindrapport ‘Toekomst Zuid-Holland Zuid’.

Vragenrecht en spreekrecht
Direct aan het begin van de vergadering komt het
vragenrecht aan de orde. Hier mag u vragen stellen over
allerlei zaken die tot het werkterrein van de commissie
behoren, maar niet op de agenda staan. Als u het juist wel
over zo'n onderwerp wilt hebben, kunt u gebruik maken van
het spreekrecht. U kunt aan het begin van de vergadering
bij de griffier aangeven dat u van het vragen- of spreekrecht
gebruik wilt maken.
Informatie
De agenda’s zijn ook te raadplegen op www.binnenmaas.nl
(onder ‘Bestuur & Organisatie/Vergaderkalender’).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
griffie, via tel. 078 – 633 45 87,
e-mail: griffie@binnenmaas.nl.

Bekendmakingen en besluiten
Alle stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis.
Aanvragen worden gepubliceerd ter kennisgeving. Er is dan
nog geen beslissing over genomen. Voor meer informatie
kunt u, tenzij anders vermeld, contact opnemen met het
servicecentrum Ruimte & Groen via telefoonnummer 078
- 676 44 33. Meer informatie kunt u vinden op www.
binnenmaas.nl en op www.mijnoverheid.nl. Via deze laatste
site kunt u zich ook abonneren op het per email toesturen
van de bekendmakingen uit een door u zelf aan te geven
gebied.

Besluiten

•
•

5455, 3299 ZH Maasdam. Voor het verkrijgen van een
nadere toelichting op het ontwerpbestemmingsplan of het
geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak
maken met één van de medewerkers van de balie Ruimte en
Groen via tel. 078 – 676 44 33.
Verordening Sociaal Fonds vastgesteld

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 15 december
2011 de Verordening Sociaal Fonds gemeente Binnenmaas
vastgesteld. De verordening treedt in werking met ingang
van 1 januari 2012. De verordening ligt vanaf heden
gedurende 6 weken voor een ieder kosteloos ter inzage op
het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten is een
afschrift verkrijgbaar. U kunt de verordening ook raadplegen
op www.binnenmaas.nl.

Binnenmaas, 6 januari 2012
Burgemeester en wethouders van de gemeente
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