
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 21 augustus 2019

Postadres:  Postbus 2,  
2950 AA Alblasserdam

Telefoon: 14078 (vijfcijferig)

Website: www.alblasserdam.nl 

Volg ons ook op social media
 

 @gemAlblasserdam

  gem.Alblasserdam

  gemAlblasserdam

Publiekswinkel
De openingstijden van onze gemeente-
winkel (Burgerzaken), Cortgene 9a zijn:
Maandag: 14-19.30 uur
Dinsdag: 09-12 uur
Woensdag: 14-19.30 uur
Donderdag: 09-12 uur
Vrijdag: 09-12 uur
Ook voor vergunningen en bouw- en wo-
ningtoezicht kunt u tijdens deze uren terecht. 

CJG 
088-1237007
Zorgloket 
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190
Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031 

Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft  
twee bedrijfscontactfunctionarissen,  
Nicolette van Esdonk en 
Marianne Vogelenzang
Email: ondernemen@alblasserdam.nl

Meldlijn
Via het Meldpunt Openbare Ruimte op 
onze website kunt u snel, digitaal, een 
melding doen of een vraag stellen over 
gebreken of ongemakken in de openbare 
ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een kapot 
speeltoestel, een gat in de bestrating of 
dode bomen. 

Digitaal loket
Heeft u een vraag of een verzoek?
U vindt veel informatie via het digitaal lo-
ket op onze website www.alblasserdam.nl. 
Hier kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per 
week terecht. 
U vindt er niet alleen informatie; via de 
website kunt u ook veel producten en 
diensten online aanvragen en betalen.

Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden maken deel uit van 
de Stichting Welzijn Alblasserdam.  
Op de website www.stichtingwelzijnalblas-
serdam.nl leest u meer over de activiteiten 
en ondersteuningsmogelijkheden die de 
stichting u kan bieden.

tel. 078 – 20 21 220.
Inloopspreekuur:
•  maandag en dinsdag:  

13.00 uur - 16.30 uur
•  donderdag: 9.00 uur - 16.30 uur

Afsprakenspreekuur:
•  dinsdag: 9.00 - 13.00 uur

Colofon
Het Gemeentenieuws is een uitgave van 
de gemeente Alblasserdam. Berichten 
voor deze pagina kunt u uiterlijk de vrijdag 
voorafgaand aan de verschijningsdatum 
aanleveren bij de samenstellers.  

Mail uw berichten naar 
communicatie@alblasserdam.nl.

Hé KunstKanjer, heb jij het al gehoord? 
Op 28 september 1944, tijdens de tweede 
wereldoorlog, is er een Hawker Typhoon 
piloot neergestort in de Kortelandspolder 
in Alblasserdam. Zijn naam was Jean-Noël 
Vandaele. Zaterdag 28 september 2019 
wordt opnieuw een bijzondere dag. Dan 
wordt Jean-Noël Vandaele voor de eerste 
keer herdacht. Vanuit KunstKanjers mo-
gen kinderen een lied zingen tijdens deze 
offi  ciële herdenking. Voordat het zo ver 
is, moet er natuurlijk geoefend worden. 

Workshops zingen
Daarom zijn er de KunstKanjer workshops 
“zingen”. Hier ontdek je de basis van het zingen 
en oefenen we het lied. Deze workshops zijn op 
donderdagmiddag 5, 12, 19 en 26 september van 
15:30 – 17:00 uur in Landvast.

Dus: Hou jij van zingen? Ben jij 8 jaar of ou-
der? Zou jij graag een bijdrage leveren aan 
deze herdenking? Kan jij meedoen aan deze 
workshops? Ja? Schrijf je dan snel in, want er 
is plaats voor 10 kinderen.

Inschrijven: stuur een e-mail naar 
irene@onderwijs-cultuur.nl

De offi  ciële herdenking vindt plaats op 
zaterdag 28 september van 13:00 uur – 
14:30 uur met om 13:23 - 13:30 uur een 
bijdrage tijdens de kranslegging op de be-
graafplaats en om 14:17 - 14:24 uur een 
bijdrage tijdens kerkdienst in de Christ. 
Ger. Kerk Alblasserdam.

Nieuws

Op dinsdag 27 augustus 2019 vergadert de 
gemeentelijke erfgoedcommissie.
De vergadering vindt plaats in Landvast, vanaf 
15.00 uur. Een gedeelte van de vergadering is 
openbaar.
Een week voor de vergadering is de agenda 
beschikbaar. U kunt de agenda per email 

opvragen bij de secretaris van de erfgoedcom-
missie mevrouw c.m.corbeau@alblasserdam.nl. 

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? 
Meld u dan vóór maandag 26 augustus 2019 
bij de secretaris via het emailadres hierboven 
of via telefoonnummer 14-078.

De erfgoedcommissie vergadert

Vooraankondiging Herdenkings-
bijeenkomst Hawker Typhoon 
Memorial 28 september
Op 28 september 1944 kwam de Belgische 
vlieger Jean-Noël Vandaele om het leven bij 
het neerstorten van zijn Hawker Typhoon 
jachtvliegtuig in polder Kortland in 
Alblasserdam.

Deze tragische gebeurtenis wordt 75 jaar 
later herdacht met een herdenkingsbijeen-
komst en de onthulling van een herden-
kingsbord. In de Klaroen van 28 augustus 
leest u hier meer over.

Nieuws

Vergunningen & bekendmakingen

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunning hebben geweigerd: 
Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een 

dakkapel   
Locatie:  Zeelt 29   
Datum besluit:  08-08-2019   

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen bin-
nen zes weken na de dag van verzenddatum van 
deze besluiten. Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en bevat tenminste de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
zich richt en de gronden van het bezwaar. Het 
bezwaar moet worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam. Indiening van een bezwaarschrift betekent 
niet dat de werking van het besluit wordt uitge-
steld. Na indiening van een bezwaarschrift be-
staat de mogelijkheid een voorlopige voorziening 
aan te vragen bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B 
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). 
  
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Al-
blasserdam maken bekend dat zij besloten hebben 
de volgende aanvragen om omgevingsvergunning 
te verlengen met een beslistermijn van 6 weken: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:   Aanvraag carport/berging 
Kerkstraat 87   

Locatie:  Kerkstraat 87   
Datum besluit:  09-08-2019   

Activiteit:  Inrit/Uitweg   
Voor:   het aanleggen van een uitrit   
Locatie:  Vijverhof 32   
Datum besluit:  09-08-2019   

Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het plaatsen van een car-

port   
Locatie:  Krabbescheer 9  
Datum ontvangst:  06-08-2019   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een dak-

kapel   
Locatie:  Dam 73   
Datum ontvangst:  09-08-2019   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:   het realiseren van een 
aanbouw   

Locatie:  Lindelaan 8   
Datum ontvangst:  06-08-2019   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:   het verzoek om wijziging ge-

bruik van het bestemmings-
plan om een afvalcontainer 
te plaatsen op een parkeer-
plaats   

Locatie:  Troelstrastraat 19   
Datum ontvangst:  05-08-2019   

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan op 
dit moment geen bezwaar of beroep worden in-
gediend. Dat kan pas nadat het college over deze 
aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt 
eveneens bekend gemaakt in deze krant. 
    
Ingetrokken aanvragen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
aanvraag voor een omgevingsvergunning heb-
ben ingetrokken: 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO, Sloop   
Voor:   het slopen en het verzoek 

om wijziging van het be-
stemmingsplan   

Locatie:  West Kinderdijk 375 
Datum ontvangst:  28-06-2019   

Vergunningen & bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor:      
Omschrijving:   het wijzigen van de 

leidinggevende op het 
aanhangsel van de drank- 
en horecavergunning

Locatie:   Plantageweg 31 
Alblasserdam

Datum besluit:  12 augustus 2019
Zaaknummer:  Z-19-357261

Omschrijving:   het organiseren van een 
hippisch festijn op 
4 september 2019 om 

18.30 - 22.00 uur
Locatie:   R. Visscherstraat 

Alblasserdam
Datum besluit:  16 augustus 2019
Zaaknummer:  Z-19-357736

Omschrijving:   ontheffi  ng verstrekken 
zwak alcoholhoudende 
drank Havenfestival op 
21 september

Locatie:   Raadhuisplein 
Alblasserdam

Datum besluit:  13 augustus 2019

Zaaknummer:  Z-19-354238

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet 
eens is met dit besluit, binnen zes weken na 
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken 
bij de Burgemeester van Alblasserdam, Post-
bus 2, 2950 AA Alblasserdam. 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift 

ondertekend zijn. Verder moet het ten minste 
bevatten: uw naam en adres, de datum, de 
omschrijving van het besluit waartegen u be-
zwaar maakt en de reden van uw bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst 
niet de werking van het besluit waartegen het 
is gericht. Indien daarvoor naar uw mening 
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.


