
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 18 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.

Aziatische tijgermug aangetroff en 
In de omgeving van de Eksterstraat is onlangs 
een Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) 
aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) doet nader onder-
zoek naar de aanwezigheid van deze mug in 
de omgeving van de Eksterstraat en heeft hier-
over de bewoners per brief en folder geïnfor-
meerd. Ook de gemeente Alblasserdam en de 
GGD zijn geïnformeerd. 

Opsporing
De aanwezigheid van de Aziatische tijgermug 
is in Nederland ongewenst omdat de mug 
infectieziekten kan overdragen. In Nederland 
is dit nog niet voorgekomen en die kans is ook 
zeer klein. Om te voorkomen dat de mug zich 

in Nederland vestigt, gaat de NVWA eventuele 
andere Aziatische tijgermuggen opsporen. 
In een gebied van ruim 100 meter rondom 
de locatie van waar de Aziatische tijgermug 
is gevonden, plaatst de NVWA muggenval-
len. Er zijn geen risico's verbonden aan deze 
opsporing. 

Vragen?
Voor vragen die te maken hebben met ge-
zondheid kunt u bellen met GGD Zuid-Holland 
Zuid via 078-770 8508.  Heeft u andere vragen, 
dan kunt u bellen met de NVWA via 0900-
0388. Meer informatie over de Aziatische 
tijgermug vindt u op de website van de 
NVWA: www.nvwa.nl (zoek op tijgermug).
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Praat mee over toekomst molengebied

De schijnwerpers staan volop gericht op 
Werelderfgoed Kinderdijk. Daarom werken 
de gemeenten Molenlanden en Alblasser-
dam en de Provincie Zuid-Holland samen 
met hun partners aan een gebiedsperspec-
tief op Kinderdijk. Op zaterdag 21 sep-
tember kunt u over deze toekomstvisie in 
gesprek met de wethouders.

Uniek verhaal
Negentien molens vertellen een uniek, 
oer-Hollands verhaal waar jaarlijks hon-
derdduizenden toeristen op afkomen. Een 
erfenis die behouden moet blijven voor 
de toekomst waarin iedereen, inwoner of 
bezoeker, prettig en veilig woont, werkt en 
recreëert. De gemeenten en de provincie 
hebben ideeën hierover opgeschreven in het 
gebiedsperspectief. Op zaterdag is er een 
'brede bijeenkomst' voor alle betrokkenen. 
In het najaar van 2019 wordt een defi nitieve 

versie van de notitie aangeboden aan de 
raden van beide gemeenten, aan het be-
stuur van het Waterschap en aan de Staten 
van de Provincie Zuid-Holland.

Bezoek de bijeenkomst
De bijeenkomst is zaterdag 21 september 
a.s. van 9.30 uur tot 12.00 uur in De Spil, 
Hofwegen 40 in Bleskensgraaf (parkeren op 
Melkwegplein, Bleskensgraaf). Op de web-
site 'Kinderdijk in Perspectief' vindt u meer 
informatie over het gebiedsperspectief: 
www.kinderdijkinperspectief.nl/
bijeenkomst-gebiedsperspectief-kinderdijk/. 
Kunt u niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst 
op 21 september, maar wilt u wel een 
reactie geven op het Gebiedsperspectief?  
Neem dan contact op met Eric Spaans via:  
eric.spaans@jouwgemeente.nl of 
06 - 53 73 00 66. 
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Herdenkingsbijeenkomst voor crash 
met Hawker Typhoon

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 Alblas-
serdam.Deze tragische gebeurtenis wordt 
precies 75 jaar later herdacht.

Programma zaterdag 28 september 

Het programma begint om 13.45 uur met 
een herdenkingsbijeenkomst in de Christe-
lijk Gereformeerde Kerk aan de Waalsmon-
delaan 16. Iedereen die belangstelling heeft, 
is welkom. Houd er rekening mee dat in de 
kerk een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar is.

Vervolgens begint om 15.00 uur aan de 
Kortlandschekade de ceremonie van het 
onthullen van een herdenkingsbord nabij de 
locatie van de crash. Daarna is er gelegenheid 
om in het ijsclubgebouw de tentoonstelling over 
Jean-Noël Vandaele te bekijken onder het genot 
van een hapje en een drankje.

Herdenkingsbijeenkomst Hawker Typhoon Memorial 
28 september 2019

UITNODIGING

Flight Lieutenant Jean-Noël Vandaele
*25 december 1912 - † 28 september 1944

Lest we forget

Hawker Typhoon Memorial
Cortgene 3, 2951 EA Alblasserdam

Programma 28 september 2019 in hoofdlijnen

13.45 – 14.30 uur Herdenkingsbijeenkomst in Chr. Geref. Kerk 
aan de Waalsmondelaan

15.00 – 16.00 uur Onthulling herdenkingsbord  aan de Kortlandschekade

16.00 – 17.00 uur Tentoonstelling in het ijsclubgebouw

Op 28 september 1944 komt 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 zal exact 75 jaar later herdacht worden met een 

herdenkingsbijeenkomst en de onthulling van een herdenkingsbord.

De projectgroep Hawker Typhoon Memorial nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Om 13.45 uur heten wij u welkom in de Chr. Geref. Kerk aan de Waalsmondelaan 16 in 

Alblasserdam voor het bijwonen van de herdenkingsbijeenkomst. Na afloop vertrekt u op eigen 

gelegenheid naar de Kortlandschekade, waar om 15.00 uur de ceremonie begint rondom de 

onthulling van het herdenkingsbord nabij de locatie van de crash. Daarna is er gelegenheid om in 

het ijsclubgebouw de tentoonstelling over Jean-Noël Vandaele te bekijken onder het genot van 

een hapje en een drankje.

Wij zien uit naar uw komst!

Peter Jan van der Giessen

voorzitter Hawker Typhoon Memorial
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Doe mee aan het onderzoek naar de bereikbaarheid van de A15

Als inwoner van Alblasserdam kunt u mee-
doen aan een onderzoek om de bereikbaar-
heid rondom de A15 te verbeteren. 
Het maakt niet uit of u met de auto gaat, 
fi etst, loopt of reist met het openbaar ver-
voer. Uw deelname wordt beloond met een 
Bol.com bon ter waarde van 5 euro.

Hoe werkt het?
Door enkele weken via een app uw ritten 

bij te houden, helpt u inzichten te verzame-
len om de bereikbaarheid te verbeteren. U 
kunt nog t/m 29 september starten met het 
onderzoek. Hiervoor volgt u de volgende 
stappen:
1.  Installeer de Sesamo app uw Apple of 

Android telefoon.
2.  Log in met deze gegevens:
    domein: fi ledier 
    gebruiker: Mobiel1 

    wachtwoord: meedoen
3.  In 4 weken tijd verzamelt de app 

gegevens over loop, fi ets, ov en/of 
autogedrag.

4.  Na een succesvolle deelname ontvangt u 
de Bol.com cadeaubon, u krijgt hiervoor 
een melding in de app.

Project Filedier
Inwoners van de Drechtsteden, Gorinchem 

en Ridderkerk kunnen meedoen aan het 
onderzoek. De Verkeersonderneming, een 
organisatie die de bereikbaarheid wil 
bevorderen, voert dit onderzoek uit onder 
de noemer Filedier. 

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.fi ledier.nl of een mail sturen naar: 
project-a15@fi ledier.nl.
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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

Fenies, SR 18-12-1978 15-08-2019

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
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 
2950 AA  Alblasserdam. 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.

Taalvrijwilligers bedankt tijdens lunch

Tijdens de week van de alfabetisering  
bedankte wethouder Dorien Zandvliet  
vorige week de taalvrijwilligers voor het 
enorm goede werk dat zij doen. Nog steeds 
is zo’n 10 procent van de bevolking laag-
geletterd (in Alblasserdam dus ruim 2.000 
personen) en moeten we er gezamenlijk 
alles aan doen om dit percentage omlaag te 
brengen. Hulde aan de taalvrijwilligers!

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw
Voor:   het bouwen van een 

nieuwe woning
Locatie:   Klein Alblas,  

Raapzaadhof ong.
Datum besluit:  20 augustus 2019 

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het inpandige wijzigen van 

een winkel   
Locatie:  Dam 52 
Datum besluit:  03-09-2019   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een  

dakkapel aan de voorzijde   
Locatie:  Ganzerik 13   
Datum besluit:  06-09-2019   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een  

dakkapel   
Locatie:   Van Oldenbarnevelt-

straat 56   
Datum besluit:  06-09-2019   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO   
Voor:   Aanvraag carport/berging 

Kerkstraat 87   
Locatie:  Kerkstraat 87    
Datum besluit:  04-09-20
  
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). 

Verlengen beslistermijn aanvraag om 
een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam 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:   het aanleggen van 40 vis-
steigers   

Locatie:   De Boezem langs de 
molens van Kinderdijk   

Datum besluit:  03-09-2019   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO   
Voor:   het plaatsen van een ver-

legde nok op het achter-
dakvlak van de woning   

Locatie:  Resedastraat 19   
Datum besluit:  03-09-2019   

Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:   het maken van een dakop-
bouw en het plaatsen van 
een dakkapel   

Locatie:  Reederijstraat 26   
Datum ontvangst:  04-09-2019   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het realiseren van een  

B & B in het onderhuis   
Locatie:  Cortgene 41   
Datum ontvangst:  05-09-2019   

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren   

Voor:   het aanleggen van glasvezel   
Locatie:   nabij de Carpoolplaats 

De Kabelbaan   
Datum ontvangst:  26-08-2019   
 
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. 

Er zijn vergunningen verleend voor: 

Omschrijving:   het houden van de brade-
rie tijdens  het Havenfesti-
val op 21 september 2019

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  13 september 2019
Zaaknummer:  Z-19-349525

Omschrijving:   het organiseren van het 
Havenfestival van 16 t/m 
21 september 2019 diverse 

locaties
Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  13 september 2019
Zaaknummer:  Z-19-355670

Omschrijving:   het verstrekken van zwak 
alcoholhoudende drank op 
18 -19 en 21 september 2019 
tijdens het Havenfestival

Locatie:  Haven 4 Alblasserdam
Datum besluit:  3 september 2019
Zaaknummer:  Z-19-357401

Vergunningen & Bekendmakingen

Omschrijving:   het plaatsen van een olie-
bollenkraam van 1 septem-
ber 2019 t/m 31 januari 2020

Locatie:   Kelvinring 60 Alblasserdam
Datum besluit:  12 september 2019
Zaaknummer:  Z-19-358076

Omschrijving:   het organiseren van een 
loterij voor het steunen 
van projecten in Mozambi-
que op 21 september 2019 
tijdens de braderie van het  
Havenfestival

Locatie:   Kerkplein van de Grote Kerk 
Alblasserdam

Datum besluit:  12 september 2019
Zaaknummer:  Z-19-358325

Omschrijving:   het houden van een open 
dag op 14 september 2019

Locatie:   Molensingel 9 te Alblasserdam
Datum besluit:  10 september 2019
Zaaknummer:  Z-19-356476

Omschrijving:   het houden van een Open 
Monumentendag op 14 
september 2019 

Locatie:   Raadhuisplein Alblasserdam
Datum besluit:  11 september 2019
Zaaknummer:  Z-19-355599

Omschrijving:   het organiseren van een lo-
terij op 21 september 2019 
tijdens het Havenfestival

Locatie:   van Eesterensingel 131 
Alblasserdam

Datum besluit:  12 september 2019
Zaaknummer:  Z-19-357578
 
Bezwaar
Een belanghebbende kan, als die 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  
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.
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