
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 11 september 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.

Raads- en commissievergaderingen

Vergunningen & bekendmakingen

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

Molenloop op 5 oktober 
2019 Sportpark Souburgh

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  03 september 2019
Zaaknummer:  Z-19-353749

Omschrijving:   het houden van de Dok 11 
Clubkasrun op 17 septem-
ber 2019 Dam, Kerkstraat 
en Randweg

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  03 september 2019
Zaaknummer:  Z-19-354030

Bezwaar
Een belanghebbende kan, als die het niet 
eens is met dit besluit, binnen zes weken na 

dagtekening 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 
bezwaar 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.

Tellingen van auto- en fi etsverkeer 
Het auto- en fi etsverkeer in Alblasserdam 
wordt in september en oktober geteld. 
Op belangrijke, doorgaande routes liggen 
zogenoemde telslangen. Aan de slangen 
is een kastje verbonden dat meet hoe-
veel verkeer er rijdt.  

Het tellen van auto's gebeurt onder meer 
op de Kelvinring, Edisonweg, Vondellaan, 
Plantageweg, Randweg, Van Eesterensingel 
en Zwarte Paard. Op de onder meer de 
West Kinderdijk, Oost Kinderdijk, Rijgpad, 
tunnel A15, Seniorstraat, Oude Torenbrug 
en Vinkenpolderweg meten de telslangen de 
fi etsers. De Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid (OZHZ) voert de tellingen in Alblasser-
dam en andere gemeenten in de regio uit in 
opdracht van de Drechtsteden. 
De tellingen geven inzicht in de hoeveelheid 
verkeer, de samenstelling van het verkeer 
en de gereden snelheid. De gegevens die 
hieruit komen, verwerkt OZHZ in de Regio-
nale Verkeers- Milieukaart (RVMK) Drecht-
steden. 

Waarvoor wordt een RVMK gebruikt?
De RVMK wordt gebruikt voor alle wettelijk 
verplichte geluid- en luchtonderzoeken bij 
ruimtelijke ontwikkelingen. De kaart speelt 
ook een rol bij het in de gaten houden van 
de luchtkwaliteit en het maken van de wet-
telijk verplichte (EU-)geluidbelastingkaarten. 
Verder is de kaart een belangrijk instrument 
voor het maken van verkeerscirculatieplan-
nen en het in beeld brengen van de effecten 
van verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld het 
verlagen van de snelheid. 

Ziet u een beschadigde telslang? 
De telslangen kunnen beschadigd raken 
door het verkeer of door vandalisme. 
Ziet u een beschadigde telslang? 
U kunt dit doorgeven aan de omgevings-
dienst via tel: 078 - 770 8585 of 
e-mail algemeen@ozhz.nl.

NieuwsNieuws

Open Monumentendag: foto's en vertier
Wethouder Dorien Zandvliet opent 
zaterdag 14 september een fototentoon-
stelling in Landvast over 120 jaar Chr. 
Muziekvereniging Soli Deo Gloria én over 
'plekken van plezier' in Alblasserdam. 
Dat laatste onderwerp is dit jaar het 
thema van de Open Monumentendag die 
zaterdag op het programma staat.

De tentoonstelling is het werk van de plaat-
selijke tentoonstellingscommissie van de 
Historische Vereniging West-Alblasserwaard 
(HVWA). De foto's zijn tot 11 oktober te zien 
in Landvast. Daarna verhuizen de twaalf 
borden naar bibliotheek AanZet aan de 
Ieplaan. 

Feestelijk programma
De organisatoren van de Open Monumen-
tendag in Alblasserdam doen het thema eer 
aan met een feestelijk programma. Vanaf 
10.30 uur verzorgt het fanfarekorps van 
Soli Deo Gloria een optreden op het bordes 
van Landvast. U kunt licht klassiek werk 
maar ook een aantal eigentijdse nummers 

verwachten. Iedereen is welkom om te 
komen luisteren. Om 11.00 uur start in de 
bioscoop de vertoning van de fi lm Fanfare 
van Bert Haanstra. Deze fi lm uit 1958 over 
twee rivaliserende muziekkorpsen werd op-
genomen in Giethoorn en is een klassieker 
uit de Nederlandse fi lmgeschiedenis. Wie 
geïnteresseerd is de geschiedenis van het 
Damdorp kan in de andere zaal de DVD 
Alblasserdam in 1953 en 1954 bekijken. 
Beide voorstellingen zijn gratis toegankelijk.

Minikermis
Leden van de muziekvereniging geven de 
hele dag optredens in het centrum. 
’s Middags zorgt feestorkest De Vrolijke 
Noot voor gezelligheid in het winkelgebied 
tussen het Makado Center en Landvast. 
Voor kinderen van 2 tot 7 jaar staan op 
het Raadhuisplein van 11.00 tot 16.00 uur 
nostalgische attracties zoals een draaimolen 
en een zweefmolentje. Op het springkussen 
mogen ook de grotere kinderen zich verma-
ken. Alle kinderen hebben gratis toegang 
tot de minikermis.  

Raadscommissies komen bijeen
Dinsdag 17 september vergaderen de raads-
commissies Grondgebied en Samenleving & 
Bestuur in Landvast vanaf 19.30 uur. 
De agenda's en stukken voor deze 

vergaderingen treft u aan in het Raads-
informatiesysteem op de website van de 
gemeente (www.alblasserdam.nl, onder 
Gemeenteraad).

Foto: Een nostalgische foto van een 'plek van plezier': speeltuin Plan Dam.
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Activiteit:  Inrit/Uitweg 
Voor:   het aanleggen van een 

uitrit  
Locatie:  Vijverhof 32 
Datum besluit:  27-08-2019  
      
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning-
vrij hebben verklaard:

Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen 

vellen van een houtop-
stand (1 tulpenboom)  

Locatie:  Kastanjelaan 42 
Datum besluit:  28-08-2019  

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 be-
sluit waartegen het bezwaar zich richt en de 
gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet 
worden gericht aan het college van burge-
meester 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).
      
Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvraag voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen:

Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen 

vellen van een houtop-
stand (1 tulpenboom)  

Locatie:  Kastanjelaan 42 
Datum ontvangst:  25-08-2019  

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.

Vergunningen & bekendmakingen

Dorp met karakter

Op 24 mei 2019 is een melding ontvangen in 
het kader van het 'Activiteitenbesluit milieu-
beheer'. Het gaat over het veranderen van de 
inrichting gelegen aan de Haven 4 te Alblasser-
dam. De verandering betreft het verhuren van 
een deel van de inrichting (een zaal) voor de 
verkoop van kleding. Deze melding is afgehan-
deld onder zaaknummer Z-19-359282. Indien 
daaraan behoefte bestaat kunnen, onder 
verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen 
worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat 
deze bekendmaking uitsluitend een informa-
tief karakter heeft.

burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid.

Bekendmaking wet milieubeheer 

Vergunningen & bekendmakingen

Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevings-
vergunning vergunning te verlenen voor de 
volgende activiteit:

Activiteit:  Brandveilig gebruik  
Voor:  brandveilig gebruik  
Locatie:  Lelsstraat 2 

Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter zake 
zijnde stukken liggen van 12 september 2019 
tot en met 24 oktober 2019 ter inzage.

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 

opstellen waartegen belanghebbenden be-
roep kunnen instellen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen de ontwerpbeschikking en men belang-
hebbende is.

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunning hebben 
verleend:

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:   het plaatsen van een 
herdenkingsbord en een 
bankje bij de Kortlandse 
Kade  

Locatie:  nabij Kortland 38a 
Datum besluit:  28-08-2019  

      
Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunning hebben 
geweigerd:


	1177882
	1206945

