
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 20 maart 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

Dinsdag 26 maart vergadert de gemeente-
raad vanaf 19.30 uur in Landvast. Agenda en 

stukken voor deze vergadering treft u in het 
raadsinformatiesysteem op onze website.

Bekendmaking

Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Alblasserdam maakt bekend, dat 
het heeft besloten om een gereserveerde gehan-
dicaptenparkeerplaats aan te leggen en hiertoe 
een bord model Reglement Verkeerstekens 1990 
met een onderbord te plaatsten.

Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden 
aangelegd op de volgende locatie: De Wervel ter 
hoogte van nummer 36.

Belanghebbenden kunnen gedurende een 
termijn van zes weken na heden o.g.v. artikel 7:1 
van de Algemene wet bestuursrecht tegen voor-
noemd besluit bezwaar instellen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Alblas-
serdam. Het bezwaar moet schriftelijk worden 
ingediend en tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener,
- de dagtekening,
-  een omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht en,
- de gronden van het bezwaar.

Blik op college

SamenDoen
SamenDoen, een bekende slogan binnen de 
samenleving van Alblasserdam. We zien om 
naar elkaar, respecteren elkaar en maken er 
samen iets moois van.

SamenDoen, regelmatig op de proef 
gesteld
Hoe vanzelfsprekend is SamenDoen eigenlijk? 
Met de recente terreuraanslagen ver weg en 
dichtbij wordt ons vertrouwen in elkaar op de 
proef gesteld. Het maakt onzeker en de refl ex 
om je terug te trekken op je eigen ‘eiland’ ligt 
voor de hand. Ook de publiciteit rondom de 
Nashville-verklaring maakte veel tegenstellin-
gen los. En dan komt het erop aan: kunnen we 
met elkaar in verbinding blijven? Durven we 
een gesprek te voeren, elkaar te leren kennen 
en begrijpen en elkaar ruimte te geven? 

SamenDoen, de basis voor 
overheidshandelen
Voor mij is SamenDoen een wezenlijk onder-
deel van het bestaansrecht van de (lokale) 
overheid. De overheid bewaakt de vrijheid 
en de belangen van een ieder, zorgt voor 
een vangnet voor hen die het zelfstandig niet 
redden en helpt maatschappelijke debatten te 
voeren. Kortom: is gericht op verbinding. En 
niet vanuit een ivoren toren, maar wat mij be-
treft met de voeten middenin de samenleving. 
En soms lijkt het wel eens of je tegen de 
stroom inroeit ...en dat alles wat je probeert 
te verbinden uit elkaar spat....maar gelukkig 
zijn er iedere dag ook lichtpuntjes die je laten 
beseffen dat het er wel degelijk toe doet. Kijk 
alleen al naar de vele vrijwilligers in ons dorp.

SamenDoen, ook in de ambtelijke 
organisatie 
En als je ergens voor staat, dan moet je daar 
ook uiting aan geven. Daarom werken wij 
graag samen met inwoners en organisaties 
bij het vormgeven van straat en buurt, bij het 
bouwen en beheren van voorzieningen en bij 
het bieden van nieuwe kansen aan mensen, 
zoals in Participand. 

En we blijven ook kritisch naar onszelf kijken. 
Hoe kunnen wij onderling de samenwerking 

verder verbeteren? Afgelopen jaar hebben wij 
geïnvesteerd in het leren kennen van elkaar 
als persoon en als vakgenoot en leerden 
we elkaars talenten en drijfveren kennen. 
We hebben de afdelingen omgevormd tot 
kleinere en meer wendbare basisteams die 
samen meer bereiken dan de eenpitters 
van voorheen. En de teams Ondernemen, 
Zorg&Veiligheid en Wonen zijn opgericht. 
Teams waarbij we al onze kennis bundelen 
en samenwerken met onze maatschappelijke 
partners aan grote opgaven. Een koerswijzi-
ging waarin ik zeer geloof, maar die zeker niet 
zonder slag of stoot gaat. 

Afgelopen donderdag presenteerden alle 
teams zich aan elkaar, terugkijkend op de 
hoogtepunten en dieptepunten van de ‘reis’ 
die ze met elkaar maakten, zelfbewust van 
hun opdracht, zelfbewust van wat samenwer-
ken inhoudt en vooral supergemotiveerd om 
vanuit die samenwerking nog meer voor 
elkaar te krijgen in, met en voor de samenle-
ving. Kijk...over lichtpuntjes gesproken! 

Simone van Heeren
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Nieuws

Inloopavond over nieuwbouw 
voor de Twijn

Het huidige gebouw van Integraal Kindcentrum 
de Twijn aan de Parallelweg maakt plaats voor 
nieuwbouw. Omwonenden en andere belang-
stellenden kunnen zich dinsdagavond 2 april 
tijdens een inloopavond laten informeren over 
de defi nitieve ontwerpplannen. De bijeenkomst 
in de Twijn (Parallelweg 2) duurt van 19.00 tot 
20.30 uur.

Plannen toelichten
De architect, de directeur van de school en mede-
werkers van de gemeente zijn tijdens de inloop-
avond aanwezig om de plannen toe te lichten en 
vragen te beantwoorden. Omwonenden hebben 
per brief een uitnodiging ontvangen.

Eén locatie
De Twijn is nu nog gehuisvest in gebouwen aan 
de Parallelweg en de Pieter de Hoochplaats. De 
nieuwbouw biedt plaats aan een school met 
kinderopvang op één locatie. Dit sluit beter aan 
bij de manier waarop de Twijn werkt.

Bouw in laatste kwartaal
De gemeenteraad stelde in februari vorig jaar 
unaniem ruim € 4 miljoen beschikbaar voor de 
bouw van een nieuw centrum aan de Parallelweg. 
Eerder konden de direct omwonenden hun voor-
keur kenbaar maken. Zij kozen in meerderheid 
ook voor nieuwbouw. Als alles volgens planning 
verloopt verrijst het nieuwe pand in het laatste 
kwartaal van 2019. 

Gemeentelijke monumenten
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
maken ingevolge artikel 3 van de Erfgoedveror-
dening 2013 bekend, dat zij op 4 maart 2019 de 
volgende panden hebben aangewezen als ge-
meentelijk monument vanwege de aan het object 
toe te schrijven cultuurhistorische waarden:

Cortgene 33-35, Randweg 116.

Voor deze panden zijn cultuurhistorische be-
schrijvingen opgesteld, die de onderlegger voor 
de aanwijzing vormen.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 21 maart 2019 gedurende 6 
weken ter inzage.

Gedurende genoemde periode kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift  tegen de aanwij-
zing indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders. 

Alblasserdam, 20 maart 2019
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam

Erfgoedverordening
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Gratis compost 
Op zaterdag 30 maart 2019 van 10:00 tot 12:00 
uur kunt u gratis compost ophalen. Uw gft-afval 
vormt de basis voor compost en groen gas. 
Gemeente Alblasserdam en HVC bedanken u met 
deze actie voor het scheiden van uw gft-afval.

Ophaallocatie Waalsingel
De ophaallocatie is ter hoogte van de parkeervak-
ken aan het einde van de Waalsingel.
Dit jaar vervalt de locatie aan het einde van de 
Plantageweg vanwege wegwerkzaamheden. Vol-
gend jaar kunt u hier weer compost ophalen.

Neem mee! 
U neemt een aantal zakken of een aanhanger 
mee om uw compost in te vervoeren. 
Let op: het is verplicht om uw aanhanger af te 
dekken met een zeil of net. 

Voordelen van compost
Compost is een heel goede grondstof voor de 
bodem. Het verbetert de structuur van de grond 

en regelt de doorlaatbaarheid. Bovendien acti-
veert compost het leven in de bodem en slaat het 
voedingsstoffen voor planten op. Daarnaast gaat 
het bodemziekten tegen. 

Afval scheiden
Een gemiddeld huishouden heeft 160 kilo gft 
per jaar. De helft hiervan, 80 kilo, belandt in de 
gft-bak. De andere helft in de restafvalbak en dat 
is zonde. Een volle gft-bak van 140 liter staat gelijk 
aan 15 tot 20 kilo compost. Dit levert voldoende 
groen gas om 21 dagen lang mee te koken of 
bijna een dag het huis mee te verwarmen. Als 
u beschikt over een mogelijkheid om gft-afval 
gescheiden in te leveren, doet u dit dan vooral!

Meer informatie
Meer informatie over gft en het scheiden van 
afval vindt u op www.indegoeiebak.nl. 
Op www.compostdag.nl vindt u meer informatie 
over de compostdag.

Nieuws

Sociaal Raadslieden geven informatie 
en advies 

Chronisch ziek of gehandicapt
Bent u chronisch ziek of gehandicapt en heeft 
u hierdoor extra (zorg) kosten? Heeft u een laag 
inkomen? Er zijn enkele regelingen om u te 
ondersteunen.  

Bijzondere bijstand
U kunt misschien bijzondere bijstand krijgen  
voor:
-  Eigen bijdrage voorgeschreven medicijnen en 

hulpmiddelen
- Vervoerskosten voor medische behandeling
-  Gehandicaptenparkeerkaart en –parkeer-

plaats
- Extra stookkosten
-  Extra kledingkosten, beddengoed of bewas-

singskosten
- Eigen bijdrage CAK
- Maaltijdvoorziening
- Alarmering

Wat moet u doen?
Om voor bijzondere bijstand in aanmerking te 
kunnen komen mag uw inkomen en uw vermo-
gen niet te hoog zijn. Ook moet u met bewijs-
stukken de kosten kunnen aantonen en heeft u 
meestal een medische verklaring nodig. 

Meer informatie over het aanvragen van 
bijzondere bijstand vindt u op 
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Zorgverzekering
Uw zorgverzekering vergoedt in een aantal 
gevallen de eigen bijdrage CAK. U moet dan wel 
een aanvullende verzekering hebben. Als u een 
laag inkomen hebt komt u misschien in aanmer-
king voor de collectieve zorgverzekering van de 
Drechtsteden. U krijgt dan korting op de premie.  

Wat moet u doen?
Op www.gezondverzekerd.nl kunt u kijken of 
u in aanmerking komt voor de collectieve zorg-
verzekering van de Drechtsteden. U kunt per 
1 januari 2020 weer overstappen naar een 
andere zorgverzekering. 

Sociaal Raadslieden
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor bij-
zondere bijstand? Wilt u hulp bij de aanvraag, of 
informatie en advies? Dan kunt u terecht op het 
spreekuur van de Sociaal Raadslieden. 
U kunt ook bellen naar tel. 078-2021220 of 
mailen naar 
sociaalraadslieden@stichtingwelzijnalblasserdam.nl

Nieuws

Gemeente verwelkomt baby's en hun 
ouders

Foto: Wethouder Dorien Zandvliet: 'Ieder kind 
verdient een fijne jeugd'

'Een moment om je roze wolk te delen'
Iedere nieuwgeboren Alblasserdammer is van 
harte welkom en verdient een fijne jeugd. Om dit 
gevoel over te brengen, hebben de burgemees-
ter en de wethouders regelmatig een gezellig 
onderonsje met ouders, hun pasgeboren baby en 
eventuele broertjes en zusjes. ,,Een moment om 
je roze wolk te delen'', noemt wethouder Dorien 
Zandvliet het.

Gemiddeld zien in Alblasserdam 25 baby's 
per maand het levenslicht. Sinds september 
ontvangen kersverse ouders een aantal weken na 
de geboorte een uitnodiging voor een 'Welkom 
Nieuwe Alblasserdammers'-bijeenkomst in 
cultureel centrum Landvast. Daar ontvangt de 
burgemeester of een van de wethouders hen met 
een drankje en een klein cadeautje voor de baby. 
Broertjes en zusjes zijn ook welkom.

Achtbaan
,,Zo'n bijeenkomst verloopt heel ongedwongen'', 
vertelt Dorien Zandvliet die als wethouder onder 
meer verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid. 
,,Voor ouders is het een moment om ervaringen 
uit te wisselen. Zeker na de geboorte van je 
eerste kind zit je in een soort achtbaan en heb 
je geen idee wat er na de volgende bocht op je 
afkomt. Het is fijn om daar over te praten met 
mensen die hetzelfde meemaken.''

Babygym
De bestuurder die bij de bijeenkomst is, kan iets 
vertellen  over wat Alblasserdam te bieden heeft 
voor de kleinsten en hun ouders. ,,En dat is best 
veel", zegt Dorien Zandvliet. ,,Het consultatie-
bureau weten de meeste jonge ouders wel te 
vinden. Maar ik merk dat niet iedereen activitei-
ten kent zoals Koffie met koters van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin en Babygym van de biblio-
theek. Ook in onze buurgemeenten is trouwens 
veel voor jonge kinderen en hun ouders te doen.''

Fijn en veilig opgroeien
Dat kinderen in Alblasserdam fijn en veilig kun-
nen opgroeien en alle kansen krijgen, is voor de 
gemeente de basis van het jeugdbeleid, legt de 
wethouder uit. ,,Ieder kind verdient een fijne 
jeugd waarin het liefde krijgt en ruimte om zich 
te ontwikkelen. Een jeugd waar je met plezier op 
terugkijkt neem je mee voor de rest van je leven.'' 

De eerstvolgende Welkom Nieuwe Alblasser-
dammers-bijeenkomst is op maandag 15 april in 
Landvast. Ouders van pasgeboren baby's krijgen 
per brief een uitnodiging.

Bekendmakingen en vergunningen

Burgemeester en wethouders van Alblas-
serdam maken bekend dat ingevolge de Wet 
geluidhinder hogere waarde op de gevel is 
vastgesteld voor vier woningen aan de Vinken-
polderweg 1-3. Het besluit is nodig omdat de 
nieuwe woningen een hogere geluidbelasting 
dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
van 48 dB (voorkeursgrenswaarde) zullen 
ondervinden ten gevolge van het wegverkeer 
op de Rijksweg A15.

Besluit ter inzage legging
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen 
voor een termijn van zes weken met ingang 
van 21 maart 2019 ter inzage. Het besluit en 
de bijbehorende stukken zijn ook digitaal in te 
zien en te downloaden op  
www.alblasserdam.nl. De stukken kunnen 
worden ingezien na een telefonische afspraak, 
tel. 078 - 770 61 07.

Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen dit besluit op 

grond van de Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift indienen binnen zes weken na 
de datum waarop het besluit is verzonden. 
Dit kan bij burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasser-
dam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien 
van een handtekening en in elk geval bevatten: 
naam, adres, telefoonnummer en eventueel 
e-mailadres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht en de reden van het 
bezwaar.

Men kan ook digitaal bezwaar indienen bij de 
gemeente via www.alblasserdam.nl. Daarvoor 
moet men beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning). Op de 
genoemde site staan de precieze voorwaarden 
vermeld.

Alblasserdam, 20 maart 2019
Burgemeester en wethouders  
van Alblasserdam.

Bekendmakingen en vergunningen

Er zijn vergunningen verleend voor:     
 
Omschrijving:   het verkopen van paling 

en zalm van 9 maart t/m 
24 december 2019 op het 
Wilgenplein

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  14 maart 2019
Zaaknummer:  Z-19-345808
 
Omschrijving:   het plaatsen van een 

mobiel onderzoekscen-
trum bevolkingsonderzoek 
borstkanker van mei tot 
september 2019 op het 
Raadhuisplein

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  14 maart 2019
Zaaknummer:  Z-19-345809
 
Omschrijving:   het houden van een col-

lecte van 1 t/m 5 juli 2019
Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  14 maart 2019
Zaaknummer:  Z-19-348735

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens 
is met dit besluit, binnen zes weken na dagte-
kening ervan schriftelijk bezwaar maken bij de 
Burgemeester van Alblasserdam, Postbus 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.
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Basisregistratie personen (BRP)

Verstrekking van uw gegevens uit de basisregistratie personen (BRP)
Overheidsinstanties en de door de minister aangewezen instellingen, krijgen altijd gegevens uit 
de basisregistratie personen (BRP). Deze gegevens hebben zij nodig voor het uitvoeren van hun 
taken. 
Denk hierbij aan:
• Belastingdienst
• Justitie
• Pensioenfondsen
• Sociale Verzekeringsbank 
• instellingen voor bevolkingsonderzoek (borstonderzoek).
De gemeente is verplicht deze gegevens te verstrekken.

Andere instanties 
De gemeente geeft geen gegevens aan commerciële instellingen en privépersonen. Wel mag zij 
gegevens verstrekken aan instellingen met een maatschappelijk belang. Deze instellingen krijgen 
uw gegevens alleen als zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Als u niet wilt, kunt u 
om geheimhouding van uw gegevens vragen. 

Meer weten?
Op www.alblasserdam.nl leest u meer informatie. 
Als zoekwoord geeft u 'geheimhouding' in.

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens te wijzigen 
van:

naam geboortedatum datum uitschrijving

R. Hamans 06-12-1987 16-01-2019

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe 
verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de volgende adresgegevens opgenomen: 
Adres  : onbekend
Woonplaats : onbekend
Land  : onbekend

De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals: 
toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift 
naar het college van burgemeester en wethouders. Dit doet u binnen zes weken na de dag van 
deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bij-
voorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het telefoonnum-
mer waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.

Alblasserdam, 20 maart 2019

Bekendmakingen en vergunningen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Alblasserdam maken 
bekend dat zij de volgende  
omgevingsvergunningen hebben 

Verleend
Activiteit:  Bouw    
  het maken van een dakop-

bouw en het plaatsen van 
een dakkapel    

Locatie:  Van Hogendorpweg 60    
Datum besluit:  04-03-2019    
  
Activiteit:   Bouw    
  het plaatsen van een dak-

kapel    
Locatie:  Vijverhof 32    
Datum besluit:  05-03-2019    

Activiteit:  Bouw    
  het uitbreiden van de 

slaapkamers    
Locatie:   Adriaan van Ostadelaan 11    
Datum besluit:  06-03-2019    
  
Activiteit:   Bouw, Monument, Werk 

of  werkzaamheden 
 uitvoeren    
  Renovatie Gemeentehuis 

Alblasserdam - wijzigingen    
Locatie:  Cortgene 2    
Datum besluit:  07-03-2019    
  
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO    
	 	ontheffing	grond	Kade	

Noord voor het gebruiken 
als tuin    

Locatie:   Kade Noord sectie C. nr. 
6350    

Datum besluit:  05-03-2019    

Activiteit:    Kap    
  het vellen of doen vellen 

van 20 houtopstanden    
Locatie:   Sportpark Souburg langs 

Bas Verhoevenweg en 
Edisonweg    

Datum besluit:  06-03-2019    

Bezwaar  
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenminste 
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:   Bouw    
  het bouwen van een 

vrijstaande woning met 
bijgebouw    

Locatie: Hof Souburgh, kavel 2     
Datum besluit: 08-03-2019    
  
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO    
  Tijdelijke huisvesting De 

Twijn     
Locatie:  Pieter de Hoochplaats 1    
Datum besluit:  08-03-2019    
  
Ingediend: 
Activiteit:   Bouw   
  het aanbrengen van een 

rookkanaal   
Locatie:   Adriaan van Ostadelaan 

60   
Datum ontvangst: 06-03-2019   

Activiteit:   Bouw   
  het maken van een uit-

bouw en het plaatsen van 
een dakkapel   

Locatie:  Kattestaart 17   
Datum ontvangst: 08-03-2019   

Activiteit:   Inrit/Uitweg   
  het aanleggen van een 

oprit   
Locatie:  Cornelis Smitstraat 51   
Datum ontvangst: 07-03-2019   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:   het vellen of doen vellen 

van twee houtopstanden   
Locatie:  Resedahof 4   
Datum ontvangst:  07-03-2019   
 
Activiteit:   Werk of werkzaamheden 

uitvoeren   
  het aanleggen van 40 vis-

steigers   
Locatie:   Het Nieuwe Waterschap 

Kinderdijk   
Datum ontvangst:  04-03-2019   
 
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: Bouw   
  het maken van een erfaf-

scheiding  aan de voortuin   
Locatie:  Bilderdijkstraat 59   
Datum ontvangst:  24-02-2019   
 
Activiteit:   Kap   
  het vellen of doen vellen 

van een houtopstand   
Locatie:  Bas Verhoevenweg 7   
Datum ontvangst:  11-02-2019   
 
Vergunningen en Meldingen, 20 maart 2019 
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