geme ente info

Korendijk
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 bouwen van een berging
Locatie: Fazantstraat 14 te Piershil
(3265 CE)
Datum ontvangst: 05-12-2012
De bedoeling is u te attenderen op bestaande
plannen voor activiteiten in uw omgeving.
In dit stadium kunnen er nog geen bezwaren
worden ingediend.
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Korendijk
maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen, hebben verleend:
Voor: het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak en het vergroten van een
bestaande dakkapel op het achterdakvlak
van de woning
Locatie: Lijsterbesstraat 4 te
Zuid-Beijerland (3284 XM)
Datum besluit: 10-12-2012
Datum verzonden: 10-12-2012
Voor: het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning
Locatie: Dorpsstraat 41 te Zuid-Beijerland
(3284 AC)
Datum besluit: 10-12-2012
Datum verzonden: 10-12-2012
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na verzenddatum van het besluit hiertegen
bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw
naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen
welk besluit u bezwaar maakt, gemotiveerd,
gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders,
Voorstraat 31, 3265 BT Piershil.
De beschikking en de bijbehorende stukken
liggen ter inzage op het gemeentehuis te
Piershil. De beschikking en de bijbehorende
stukken zijn elke werkdag in te zien van
09.00 uur tot 12.00 uur en op afspraak.

BEKENDMAKINGEN
Vergadering Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit
De toetsing van bouwplannen aan redelijke
eisen van welstand is openbaar en vindt voor
onze gemeente plaats in de even weken op
de donderdagmorgen om 11.30 uur, in het
gemeentehuis van Korendijk. De agenda ligt
voorafgaand aan de zitting ter inzage bij de balie
van het gemeentehuis. Belanghebbenden en/of
geïnteresseerden worden op verzoek in de
gelegenheid gesteld om bij de zitting aanwezig

te zijn.Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Dienstverlening.

GEMEENTELIJKE DIENSTEN
VOOR HET PUBLIEK GESLOTEN
OP ONDERSTAANDE DATA
Donderdag 20 december 2012
vanaf 12.30 uur gesloten ivm een
personeelsbijeenkomst
Het gemeentehuis is in verband met een bijeenkomst voor het personeel vanaf 12.30 uur
voor het publiek gesloten.Wij zijn dan ook
telefonisch niet bereikbaar. Uitsluitend voor
dringende spoedgevallen kan contact
opgenomen worden met het calamiteitennummer. Dit nummer wordt bekend gemaakt
via de telefoonbeantwoorder van het
gemeentehuis, tel. (0186) 697777.
Ma 24 december (roostervrije dag)
Di 25 december (1e kerstdag)
Wo 26 december (2e kerstdag)
Ma 31 december (oudejaarsdag)
Di 1 januari 2013 (nieuwjaarsdag)
Woensdag 2 januari 2013 is het loket
van Burgerzaken van 08.30 uur 19.30 uur geopend (omdat er twee
avondopenstellingen uitvallen vanwege kerst
en oud en nieuw. Maandag 7 januari
2013 gaat het loket van Burgerzaken
vanwege een personeelsbijeenkomst later open. U kunt terecht
van 10.00 uur - 12.30 uur.

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN
BIJZONDER HOBBY? EEN HOBBY
MET BETEKENIS? WAT DACHT JE
VAN DE JEUGDBRANDWEER?

Binnen de gemeente Korendijk bestaat een
(volwassen) brandweer met posten in
Goudswaard, Nieuw-Beijerland en
Zuid-Beijerland èn een jeugdbrandweer.
Waarom een jeugdbrandweer?
Het werk van een brandweerman of vrouw
is tegenwoordig meer dan blussen. Hun taak
bestaat ook uit het verlenen van assistentie
bij verkeersongevallen, het helpen van dieren
in nood, voorkomen van schade bij storm en
slecht weer en nog veel meer. Het korps van
de vrijwillige brandweer heeft veel mensen
nodig.Vrijwilligers die wonen en werken in
onze gemeente en het liefst wil het korps veel
jonge mensen die al door de jeugdbrandweer
voldoende zijn opgeleid om door te stromen
naar de “volwassen” brandweer.
Wat is de jeugdbrandweer?
De Jeugdbrandweer is een club van jongens
en meisjes welke op een ontspannen manier
met elkaar proberen om de basisprincipes
van de brandweer onder de knie te krijgen.
Onder leiding van een aantal ervaren brandweermannen wordt op de maandagavond

aandacht besteed aan alle zaken welke met
de brandweer te maken hebben. Naast het
werken met slangen, het blussen van
gefingeerde branden en andere buitenactiviteiten wordt ook in ruime mate aandacht
besteed aan het theoretische gedeelte, waarin
elk jeugdbrandweerlid de techniek en de
tactiek van de brandbestrijding kan leren.
Lid zijn van de jeugdbrandweer is niet zomaar
iets. Je bent een deel van een team. Er wordt
dan ook van je verwacht dat je serieus bezig
bent en dat men op je kan vertrouwen. Je
bent samen met een leuke groep jongeren
actief bezig met brandweerzaken en je kan
daardoor ook een leuke vriendenkring
opbouwen. Als je lid wordt van de jeugdbrandweer krijg je laarzen, uitrukkleding, een
helm en handschoenen in bruikleen en wordt
er een verzekering voor je afgesloten.
Voor wie is de jeugdbrandweer?
Op dit moment gaat voor de jeugdbrandweer
Korendijk de voorkeur uit naar jeugd tussen
van 14 t/m 16 jaar. We zijn vooral op zoek naar
nieuwe jeugdleden die woonachtig zijn in de
kernen Goudswaard en Zuid-Beijerland. Die
zijn op dit moment ondervertegenwoordigd
in het ledenbestand. Dat neemt uiteraard niet
weg dat aanmeldingen uit Nieuw-Beijerland
en Piershil even welkom zijn.
Waar en wanneer ga je leren en
oefenen?
Iedere maandagavond van 19.30 uur - 21.30 uur
is er een oefenavond in een van de drie
brandweerkazernes.
Aanmelden
Aanmelden kan door te mailen met
jeugdbrandweer@korendijk.nl of bel op
maandag-, woensdag- of vrijdagmorgen naar
het gemeentehuis, tel. (0186) 697709.

die zelf hun stoepje niet kunnen schoonmaken.
Misschien kunt u een helpende hand bieden.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Burgemeester en wethouders van Korendijk
houden op maandag 7 januari 2013 van
19.30 uur - 21.30 uur een nieuwjaarsreceptie
in het gemeentehuis,Voorstraat 31 te Piershil.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt voor
de 4e maal de Frans Janssen Vrijwilligersprijs
Korendijk uitgereikt.
Inwoners van Korendijk, vertegenwoordigers
van bedrijven, verenigingen, instellingen en
kerken zijn bij de nieuwjaarsbijeenkomst van
harte welkom om onder het genot van een
hapje en een drankje elkaar en het gemeentebestuur aan het begin van het nieuwe jaar
te ontmoeten.
De KERSTBOOM in de hal van het
gemeentehuis verandert dit jaar in een
TOEKOMSTBOOM. Het gemeentebestuur
associeert de toekomstboom met de gemeente
Korendijk. In de periode dat de toekomstboom
staat kunnen inwoners zelf een kaartje in de
boom hangen waarop een idee, een suggestie
of een gewone vraag is geschreven. In het
nieuwe jaar komt het gemeentebestuur met
een reactie op de kaartjes.
Toekomstboom
Een toekomstboom is een boom die nog
lang behouden moet blijven, en die dus bij
de dunning gespaard wordt, omdat hij
bijdraagt tot een vooropgesteld doel.
Wanneer dit doel houtproductie is, is het
een boom waarvan men verwacht dat hij
veel mooi hout zal opleveren. Maar wanneer
de beheerder kiest voor geïntegreerd
bosbeheer, kan het ook een boom zijn met
een hoge natuur- en/of belevingswaarde.

WIJ STROOIEN MAAR NIET
OVERAL
Wees als weggebruiker, maar vooral als
voetganger erop bedacht dat het glad kan
zijn en neem uw verantwoordelijkheid.
De Gemeente Korendijk beschikt over
geavanceerde strooimachines waarmee, zowel
nat als droog kan worden gestrooid, hiermee
kunnen wij zowel preventief als selectief
strooien.
Wij strooien dus niet alleen om gladheid te
bestrijden, maar ook om gladheid te voorkomen. Afhankelijk van de weersgesteldheid
strooien wij tussen 6.00 uur ’s morgens en
24.00 uur ’s avonds. In eerste instantie worden
de busroutes, de belangrijkste ontsluitingswegen
en de op- en afritten van de dijken gestrooid.
Bij extreme gladheid, hevige sneeuwval en
ijzel zullen wij ook de doorgaande straten
strooien.
Voor het strooien van trottoirs en eigen
opritten dient u zelf zorg te dragen. Denk
hierbij ook aan de mensen in uw omgeving

KENNISGEVING VOORBEREIDING
EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN KOLBACHERF
GOUDSWAARD
Burgemeester en wethouders van Korendijk
geven overeenkomstig artikel 1:3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en
artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht kennis
van de voorbereiding van het bestemmingsplan
Kolbacherf voor de realisatie van 2 vrije sector
woningen aan het Kolbacherf te Goudswaard.
Omdat deze nieuwbouw niet past binnen de
het geldende bestemmingsplan “Kern
Goudswaard” wordt hiervoor een
bestemmingsplanprocedure gevolgd.
Voorafgaand aan de ter inzage legging van het
ontwerp-bestemmingsplan, waartegen te zijner
tijd zienswijzen kunnen worden ingediend,
wordt op donderdag 10 januari 2013
om 19.30 uur een inspraakavond gehouden
op het gemeentehuis aan de Voorstraat 31
te Piershil. De relevante stukken zullen van

Korbatjo brengt spektakel
Oud-Beijerland
Een spannende strijd tussen
titelfavoriet KCR en outsider
Korbatjo werd wel verwacht
maar niemand op de volle tribunes zal toch vooraf gerekend
hebben op het spektakelstuk
dat beide korfbalteams zaterdag
voorschotelden. De Oud-Beijerlanders wonnen met 17-16. Na
een spannende eerste helft was
de stand 9-7 in het voordeel van
Korbatjo. Ook na de pauze was
het Korbatjo dat als eerste doel
trof. KCR boog de zo plotseling
ontstane 10-7 achterstand in
enkele minuten om tot een 1012 voorsprong en liet in die fase
even zien waarom het in deze
poule veruit de meest scorende

ploeg is. Korbatjo wist zich
echter knap te herpakken en
weer langszij te komen, zodat
de wedstrijd langzaam maar
zeker richting een spannende ontknoping ging. Er werd
om iedere bal gestreden en
weer werd het gelijk (15-15).
Op dat moment was het
Korbatjo dat, met nog zo’n
drie minuten op de klok, wederom een klein gaatje wist
te slaan: 17-15. En nog was
het niet beslist, want KCR
noteerde de aansluitingstreffer, en kreeg in de laatste
minuut zowaar nog een laatste aanvalspoging. Na het
gemiste afstandsschot klonk
het fluitsignaal.

ZBVH opent verbouwde kantine op 3 januari
Zuid-Beijerland

Donderdag 3 januari houdt
de Zuid-Beijerlandse Voetbalvereniging Hercules een
nieuwjaarsreceptie waarbij de verbouwde kantine
feestelijk wordt heropend.
Iedereen is vanaf 17.00 uur
welkom om de vernieuwde
kantine te bezichtigen. Die
wordt heropend door wethouder sportzaken Reijnierse, waarna Dirk-jan Deelen
zorgt voor feestelijke avond.
Sinds begin van dit seizoen
wordt er gewerkt aan de op-

knappen van de kantine, het
terrein en de bestuurskamer.
Ook wordt het dak van de accommodatie vervangen. Het
meest bijzondere is natuurlijk
wel de bereidwilligheid van
leden en ouders van leden om
werk te verzetten. Dagelijks zijn
tientallen mensen druk in de
weer om de verouderde accommodatie om te toveren tot een
hedendaags, sfeervolle ruimte
met een aparte kinderhoek, elftaltafel, nieuwe vlaggenmasten,
professionele tafelvoetbal, een
vernieuwd terrein en led scher-

men. Mede dankzij sponsoren blijkt Zuid-Beijerland in
staat om een kantine te realiseren waar iedere vereniging
jaloers op zou zijn. En ook
voetbaltechnisch gebeurt er
van alles. Een damestoernooi, een familiedag en een
bedrijventoernooi komen
allemaal op de agenda van
voorjaar. De ontwikkeling
wordt gezien door sponsoren: de sponsorinkomsten
stegen met zestig procent.
Ook de Businessclub Korendijk is nagenoeg een feit.

NK Kyokushin
Strijen

Zaterdag wordt in Barendrecht het Nederlands
kampioenschap Kyokushin
Karate gehouden, het hoogtepunt van het seizoen. Er
wordt gevochten volgens
het kyokushin wedstrijdreglement, dat betekent dat er
op de spectaculaire knockout, knock-down regels gevochten zal worden bij de
senioren. Kinderen vechten
aangepast full-contact tegen
elkaar. Het NK Kyokushin
Karate wordt al jaren georganiseerd door Strijenaar
shihaan Sjaak van de Velde
van karateschool Musashi.

