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Gemeentenieuws
Dorp met karakter 20 februari 2019

Waar vindt u wat?
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 
bmomanagement@alblasserdam.nl. 

Raads- en commissievergaderingen

Volgende week is het voorjaarsvakantie en zijn er geen vergaderingen van de gemeenteraad.

Luchten
Wie de afgelopen week bij het eerste ochtend-
gloren tussen half acht en half negen naar 
het oosten keek zag prachtige luchten. Aan de 
rand van het Natura2000-gebied was de opko-
mende zon in combinatie met oranje atmo-
sfeer, azuur blauwe hemel en her en der een 
schaduw van een bomenrij, bebouwing of een 
vogelvlucht een lust voor het oog. Soortgelijk 
was het beeld in de avondschemer op het 
rivierwater of bij de halte van de waterbus. 
Of bij de grote jachtenbouwer waar wederom 
een lust voor het oog naar buiten is gereden 
om donderdag per ponton naar Rotterdam 
te vertrekken. Een prachtig schip omlijst door 
okergele luchten! 

Afgelopen zondag hebben honderden zo niet 
duizenden Alblasserdammers, te voet of op 
de fi ets, in de lentezon prachtige vergezichten 
gehad. Uitkijkend over de boezem van de Ne-
derwaard of Overwaard, een typisch Hollands 
tafereel ingekleurd met passerende voorbij-
gangers. Autochtoon of internationaal. Uit alle 
windstreken begroetten de mensen elkaar in 
het voorbijgaan. Een schilderachtig decor met 
gevarieerde luchten als aanmoediging voor 
een goed gemoed.

Alblasserdam trending topic
Enkele honderden Alblasserdammers werden 
ruim een week terug in hun directe leefomge-
ving getroffen door misselijkmakende luchten. 
Voor veel meer mensen was het een stank die 
'niet te harden' was. Tot achterin noordoost 
Nederland was Alblasserdam 'trending topic'.
Een op zichzelf compact incident had een 
groot, ontwrichtend effect op de zaterdag van 
velen. 

In de directe omgeving van ons bedrijventer-
rein Vinkenwaard Noord, hebben de mensen 
nog dagen telkens terugkerende vleugen kun-
nen ervaren van de gastoevoeging die wordt 
gebruikt om het reukloze aardgas van een 
geurstof te voorzien. Daar heb je maar weinig 
voor nodig. Helaas was de container in Alblas-
serdam vol geladen met het product dat als 
merknaam Petrolad draagt. Door oververhitting 
van dat petrochemische product ontstond een 
chemische reactie die tot de vorming van een 
grote hoeveelheid geurstof leidde. Voor mijn 
gevoel genoeg om heel Frankrijk in één keer van 
geurend aardgas te voorzien.

Geen blijvende gezondheidsschade
Groot moet de opluchting bij velen zijn 
geweest toen - later dan u en mij lief is - in 
de loop van de zaterdag gecommuniceerd 
kon worden dat er geen blijvende gezond-
heidsschade verwacht werd. Een bericht dat 
inmiddels ook bevestigd is door het RIVM naar 
aanleiding van een nadere analyse van de 
vrij gekomen geurstof in de lucht. Onze inzet 
is erop gericht snel nog grotere zekerheid te 
verkrijgen met de analyses van de monsters 
van de inhoud van de tank, van het bluswater 
en van het rioolwater. Ondertussen blijft onze 
oproep gelden voor allen die de geurstof bij 
vlagen blijven ruiken: luchten, luchten, luchten!

Alblasserdam en het molengebied van 
Kinderdijk staan bekend om zijn fotogenieke 
karakter. Mag ik u vragen in alle luchtigheid 
daaraan de komende weken en maanden 
veel aandacht te besteden. Ik wens ons allen 
prachtige luchten.

Jaap Paans, burgemeester

Nieuws

Alblasserdam viert boomfeestdag op 
6 maart 2019
Samen met leerlingen van groep 7 van basis-
school Het Palet vieren wij op woensdag 
6 maart de Nationale Boomfeestdag. De 
leerlingen planten die dag 15 bomen in de 
wijk Waterhoven. Dit nieuwe groen past in het 
beplantingsplan voor de nieuwe wijk. Wethou-
der Verheij helpt bij het planten van de eerste 
boom.

Andere datum
Net als vorig jaar vallen de Nationale Boom-
feestdag en Biddag op dezelfde datum, 
waardoor niet iedere school of scholier aan 
de Boomfeestdag kan meedoen. Daarom heb-
ben we er, net als vorig jaar, voor gekozen de 

Boomfeestdag in Alblasserdam op een andere 
datum te vieren. Deze keuze is besproken met 
de direct betrokkenen. Nationale Boomfeest-
dag: "Goed om te horen , dat ondanks de 
verschuiving in data de Nationale Boomfeest-
dag nog steeds wordt gevierd in de gemeente 
Alblasserdam."

Boomfeestdag 62 jaar
Staatsbosbeheer riep in 1957 de Boomplant-
dag in het leven voor een beter klimaat en om 
de grootschalige ontbossing in de wereld te-
gen te gaan. Na 62 jaar planten ruim 115.000 
kinderen jaarlijks enthousiast bomen.

Nieuws

Ophogen tegelpaden en grindpaden vakken 
D, F en J.
Op 4 februari 2019 start een aannemer met het 
ophogen van de tegelpaden en grindpaden van 
vakken D, F en J. Het ophogen is eind februari 
gereed.

Aanvullen en rechtzetten grafmonumenten 

in vakken D, F en J.
Op 4 maart 2019 worden de grafvakken D, F en 
J aangevuld en de bijbehorende grafmonumen-
ten rechtgezet. Het aanvullen en ophogen is 
eind april gereed.

De planning is onder voorbehoud van onvoor-
ziene (weer)omstandigheden. 

Groot onderhoud begraafplaats 
Oude Torenhof

Op dinsdag 26 februari 2019 vergadert de 
gemeentelijke erfgoedcommissie.

De vergadering vindt plaats in Landvast, vanaf 
15.00 uur. Een gedeelte van de vergadering is 
openbaar.

U kunt de agenda per email opvragen bij de 
secretaris van de erfgoedcommissie mevrouw 
c.m.corbeau@alblasserdam.nl. Wilt u gebruik 
maken van het spreekrecht? Meld u dan vóór 
maandag 25 februari 2019 bij de secretaris via 
het emailadres hierboven.

De erfgoedcommissie vergadert
Nieuws



Gemeentenieuws

dinsdag

26
FEB. 2019

CRAZY ZOO
SPORTHAL: 9.30 uur tot 12.00 uur

ZWEMBAD: 12.00 uur tot 13.00 uur

A-diploma verplicht.

ENTREE: € 4,- incl. 1 consumptie

LEEFTIJD: 6 tot 12 jaar

MEER WETEN? Bel 078 692 00 40. 

donderdag

 28
FEB. 2019

Mede mogelijk gemaakt door:
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Nieuws

Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen zich tijdens 
de voorjaarsvakantie twee dagen vermaken in 
zwembad en sporthal Blokweer tijdens Akidz. 
Op dinsdag 26 en donderdag 28 februari zijn 
het zwembad en de sporthal een walhalla voor 

liefhebbers van stormbanen en springkussens, 
spellen en sporten. Het thema is dit keer Crazy 
Zoo. Wie als dier verkleed komt, maakt kans op 
een leuke prijs. 

Akidz biedt vertier in de voorjaars-
vakantie

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam hebben besloten om, naar aanleiding 
van een daartoe ontvangen verzoek op 14 de-
cember 2018 van Domino's Pizza Nederland 
BV, in het kader van het Acitiviteitenbesluit 
milieubeheer (hierna: het Besluit) toestem-
ming te geven voor het oprichten van een 
inrichting, zijnde een pizzeria, gelegen aan de 
Plantageweg 25 te Alblasserdam. Gelijktijdig 
is een verzoek om maatwerk ingediend om 
van de verplichting voor het hebben van een 
vetafscheider en slibvangput af te zien. Het 
verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 
Z-18-344716.

De beschikking en andere ter zake zijnde stuk-
ken zijn op afspraak tijdens kantooruren in 
te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht. 
Via telefoonnummer 078-770 85 85 kunt u 
een afspraak maken.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van 
artikel 7:1 van de Algemene wet bestuurs-
recht bezwaar maken tegen deze beschikking.  
Het maken van bezwaar dient te geschieden 
door het indienen van een bezwaarschrift 
gericht aan de burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblas-
serdam. Een bezwaarschrift kan worden inge-
diend gedurende een termijn van 6 weken na 
de datum van verzending van deze 
beschikking.

Een bezwaarschrift moet worden onderte-
kend en dient in ieder geval het volgende 
te bevatten: de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van de beschikking waartegen bezwaar wordt 
gemaakt, de gronden van het bezwaar.

Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving ontwerp-beschikking 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidings-
procedure

Ontwerp-beschikking
Activiteit:   Brandveilig gebruik  
  MFC brandveilig gebruik   
Locatie:  Maasstraat 30    
Datum besluit:  08-02-2019   

Inzage 
De ontwerpbeschikking en andere ter zake 
zijnde stukken liggen van 21 februari 2019 tot 
en met 4 april 2019 ter inzage in het gemeen-
tehuis, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 
Cortgene 2.

De stukken kunnen worden ingezien:
-  elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en 

op maandag- en woensdagmiddag van 14.00 
uur tot 16.00 uur

-  tevens op maandagavond tot 21.00 uur, na 
telefonische afspraak, tel. 078 - 770 61 05. 

Zienswijzen 
Vanaf de dag van de ter inzage legging kan 
een ieder gedurende 6 weken schriftelijke of
mondelinge zienswijzen inbrengen bij burge-
meester en wethouders van Alblasserdam, 
namens dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 
Hierna zullen wij een defi nitief besluit opstel-
len waartegen belanghebbenden beroep 
kunnen instellen. Wij maken u erop attent dat 
slechts beroep tegen de uiteindelijke be-
schikking kan worden ingediend als ook een 
zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbe-
schikking en men belanghebbende is. 

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Alblasserdam maken 
bekend dat de volgende (aanvragen 
voor) omgevingsvergunningen zijn:

Verleend
Activiteit:   Bouw    
   Het realiseren van een erker   
Locatie:  Van Eesterensingel 209    
Datum besluit:  07-02-2019   
 
Activiteit:   Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand   
Locatie:  Kerkstraat
Datum besluit:  04-02-2019   
                   
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenmin-
ste de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de gron-
den van het bezwaar. Het bezwaar moet wor-
den gericht aan het college van burgemeester 

en wethouders van Alblasserdam. Indiening 
van een bezwaarschrift betekent niet dat de 
werking van het besluit wordt uitgesteld. Na 
indiening van een bezwaarschrift bestaat de 
mogelijkheid een voorlopige voorziening aan 
te vragen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B 
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). 
   
Verlengd
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO
Ontheffi  ng grond Kade 
Noord voor het gebruiken 
als tuin   

Locatie:   Kade Noord sectie C. 
nr. 6350    

Datum besluit:  04-02-2019   
 
Ingediend
Activiteit:  Bouw   
   Het verbouwen van de 

woning  
Locatie:  Batavierstraat 27   
Datum ontvangst: 04-02-2019  

Activiteit:   Bouw, Reclame   
   Dirk van de Broek Planta-

geweg Alblasserdam  
Locatie:  Plantageweg 35   
Datum ontvangst:  05-02-2019  

Activiteit:   Kap   
    Het vellen of te doen vel-

len van een houtopstand
Locatie:  Parallelweg 13 
Datum ontvangst:  08-02-2019  

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen 
kan op dit moment geen bezwaar of beroep 
worden ingediend. Dat kan pas nadat het 
college over deze aanvragen heeft beslist. Die 
beslissing wordt eveneens bekend gemaakt in 
deze krant.
      
Ingetrokken
Activiteit:   Kap, Werk of werkzaam-

heden uitvoeren 
   Het verwijderen van obsta-

kels en het vellen van 3 
houtopstanden (twee Tilia 
tomentosa (zilverlinde) 
en een (Aesculus carnea 
(rode paardenkastanje))  

Locatie:   Cortgene 2, rondom het 
gemeentehuis

Datum ontvangst:  19-12-2018  

Aanvraag buiten behandeling 
Activiteit:  Kap
   Het vellen of te doen vel-

len van een houtopstand 
(een acer)  

Locatie:  Korenbloemstraat 7   
Datum ontvangst:  05-02-2019  

Vergunningen en Meldingen, 
20 februari 2019

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene 
wet bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot 
het treffen van een voorlopige voorziening bij 
de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening moet worden gedaan bij de Voor-
zitter van de Afdeling Rechtbank Rotterdam. 
Deze kan een voorlopige voorziening treffen 
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrok-
kenbelangen, dat vereist.
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