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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.

Stevig fundament voor molen Souburgh
De opknapbeurt van de molen van de pol-
der Souburgh is in volle gang. Om de mo-
len te kunnen restaureren en weer van 
molenwieken te voorzien moest eerst de 
fundering worden aangepakt. De houten 
funderingspalen bleken weggerot te zijn 
waardoor de molen scheef stond.

Onder de hele molenromp is een betonplaat 
gestort. Op acht hoeken kwamen nieuwe 
funderingspalen van 19 meter lang. Op 29 
augustus was het zover dat begonnen kon 
worden met het rechtzetten van de molen. 
Door middel van hydraulische vijzels werd 
de betonplaat met hierop de gehele molen 
weer zuiver recht gezet. Als de betonplaat is 

vastgemaakt aan de funderingspalen wor-
den de vijzels weggehaald. De betonplaat 
verdwijnt straks onder de grond en dan is er 
niets meer te zien van de nieuwe fundering. 

Herstel metselwerk en zolders
Nu de molen weer recht staat op een goede 
fundering kan het herstel van het metsel-
werk beginnen. De komende weken staat 
ook het aanpakken van de zolders en de 
zolderbalken op de planning.

Nieuws

Vanaf deze eerste week van september 2019 
is er veel aandacht voor 75 jaar bevrijding. Op 
6 juni 1944 (D-day) begon met de landing op 
Normandië de grote opmars van de geallieer-
den om Europa te bevrijden. In september ’44 
was de strijd nog volop gaande. In Nederland 
werden de eerste delen bevrijd bij onder 
andere de Slag om de Schelde. Bij één van de 
aanvallen van de geallieerden op doelen in de 
omgeving van Alblasserdam op 28 september 
1944 kwam Luitenant Jean-Noël Vandaele om 
het leven. Zijn Hawker-Typhoon werd geraakt 
en stortte neer op Alblasserdams grondgebied: 
wat nu het Alblasserbos heet. Lange tijd moes-
ten we het doen met verhalen van ooggetui-
gen en herinnerde slechts zijn graf aan deze 
gebeurtenis. Pas in de jaren ’70 kwam er een 
ereveld direct achter de Oude Toren waar ook 
zijn lichaam een ereplaats kreeg.

Gelukkig kreeg deze gebeurtenis in de loop van 
de tijd meer aandacht. Op 4 mei 1995 werd, 
voorafgaand aan de plaatselijke dodenherden-
king , een aparte herdenking georganiseerd 
bij het graf van Vandaele. Sinds 2018 heeft het 
College van B&W die traditie in ere hersteld 
met een bezoek aan het ereveld op de begraaf-
plaats achter de Oude Toren.

Naar aanleiding van vondsten van onderdelen 
van het vliegtuig in 2017 is meer onderzoek 
gedaan. Het Hawker Typhoon Memorial-comi-
té heeft veel werk verzet om deze historische 
gebeurtenis in het volle licht te zetten. Het is 
zeer te waarderen dat de Historische Vereni-
ging West-Alblasserwaard ter gelegenheid van 
de aanstaande herdenking van deze gebeurte-
nis in het kwartaalblad veel informatie heeft 
opgenomen. Was er al reden genoeg lid te zijn 
van de Historische Vereniging, ik mocht ooit 

het 500e lid worden, dit toont des te meer de 
waarde aan van de voortdurende documenta-
tie door de vereniging van de geschiedenis van 
de West Alblasserwaard.

Eén enkele historische gebeurtenis staat wat 
mij betreft symbool voor de hele bevrijding als 
markeringspunt in de historie van Nederland 
en ook Alblasserdam: ‘opdat wij nooit ver-
geten’. Ieder jaar zijn de adoptie van het Monu-
ment aan de Polderstraat door één van de 
scholen, de presentatie van de groep kinderen 
die zich verder in de Alblasserdamse oorlogs-
geschiedenis heeft verdiept en de herdenking 
op 4 mei indrukwekkend. Zo houden we met 
elkaar de geschiedenis van  ons dorp levend.
‘Wie de geschiedenis niet kent begrijpt heden 
noch toekomst’ luidt een treffend gezegde. 

Daarom is het belangrijk met elkaar niet alleen 
stil te staan bij historische gebeurtenissen op 
zichzelf, maar ons ook te bezinnen op de beteke-
nis die we eraan geven. Wij kregen onze vrijheid 
terug. Deze vrijheid is ons sindsdien onafgebro-
ken geschonken. Schatten we dat voldoende op 
waarde? Waar heeft het ons gebracht? 
Wat doen we er met elkaar aan om de vrede 
te bewaren? Zijn we wel zuinig genoeg op onze 
vrijheid? Nodige en waardevolle vragen voor 
iedereen.  

Peter Verheij, 
wethouder

Levende historie: 75 jaar bevrijding

Blik op ons college

Grote foto: De molenromp is versterkt met zware houten balken en spanbanden tijdens het 
funderingsherstel. Op de achtergrond de Alblas. 
Inzet foto: Het omhoog vijzelen van de molen. Met hydraulische cilinders (oranje buis liggend op 
de grond) kan de hele molen met betonplaat op acht punten worden opgekrikt. 
Een gewicht van meer dan 150 ton!

Nieuws

Maak kennis met de maritieme sector tijdens Flow Drechtsteden
Het Energieplein in Dordrecht staat a.s. vrijdag 
en zaterdag (6 en 7 september ) in het teken 
van Flow Drechtsteden. Op deze dagen laat de 
maritieme maakindustrie zich van haar beste 
kant zien aan jong en oud. Er zijn races met 
snelle duurzame zonneboten, er is een infor-
matiemarkt en u kunt een kijkje nemen bij 
drie toonaangevende bedrijven in deze sector. 

Solarbotenspektakel
Het water rondom het Eiland van Dordrecht vormt 
beide dagen het wedstrijdterrein van de specta-
culaire zonnebootraces van Solar Sport One. Met 

boten die via zonnepanelen energie opwekken strij-
den teams tegen elkaar om met zo weinig mogelijk 
waterweerstand de snelste tijden neer te zetten. 

Informatiemarkt
Op zaterdag is er naast de solarraces ook een 
informatiemarkt op het Energieplein. Bedrijven 
en scholen laten u kennismaken met de nieuwste 
ontwikkelingen en de talloze carrièrekansen die 
ze te bieden hebben. Zo kunt u een stukje varen 
met een door 10XL geprinte boot. Ook is een pro-
totype (op schaal) van een elektrische speedboot 
te bewonderen. In het Technolab van Solar Sport 

One inspireren de teamleden van de solarboten 
u graag met hun verhalen, kennis en ervaring. 
Scheepsmotorendistributeur Koedood Marine 
Group is aanwezig. Bij medewerkers van de 
Duurzaamheidsfabriek en Loket Zwijndrecht kunt 
u terecht met al uw vragen rondom opleidingen 
in de maritieme sector en techniek.

Bedrijfsbezoeken
Drie maritieme bedrijven zetten zaterdag 
de deur open. Bij de Dordtse Scheepswerf 
Kooiman Hoebee kunt u zien hoe een groot 
binnenvaartschip op de wal wordt gezet. 

Bolidt Campus in Hendrik-Ido-Ambacht 
dompelt u onder in de wereld van thermohar-
dende kunststoffen voor vloeren en scheeps-
dekken. Bij Veth Propulsion in Papendrecht 
krijgt u meer informatie over hun werk op het 
gebied van roerpropellers, boegschroeven, 
dieselmotoren en generatorsets. Voor alle 
bedrijfsbezoeken dient u zich vooraf aan te 
melden. 

Op www.fl owdrechtsteden.nl staat meer 
informatie en kunt u zich aanmelden voor de 
bedrijfsbezoeken. 
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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

El Aissaoui, O 12-05-1998 25-07-2019

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.

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde   
Locatie:  Van Hogendorpweg 39 
Datum besluit:  21-08-2019    

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het bouwen van een dak-

opbouw op de woning   
Locatie:  Kamgras 20    
Datum besluit:  22-08-2019   
       
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij 
hebben verklaard: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een 

privacy schutting aan de 
achterzijde van de woning   

Locatie:  Kade 3 m 
Datum besluit:  23-08-2019   
     
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat 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). 

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   
Voor:   het plaatsen van een 

dakkapel   
Locatie:  Ganzerik 13    
Datum ontvangst:  19-08-2019   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het wijzigen van een gevel 

en de brandcompartimen-
ten van een verpleeghuis   

Locatie:  De Alblashof 1  
Datum ontvangst:  19-08-2019   

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het plaatsen van een 

privacy schutting aan de 
achterzijde van de woning   

Locatie:  Kade 3 m   
Datum ontvangst:  20-08-2019   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het wijzigen in de 

waterafvoer   
Locatie:  Edisonweg 43   
Datum ontvangst:  22-08-2019   

Activiteit:  Brandveilig gebruik   
Voor:  brandveilig gebruik   
Locatie:  Pieter de Hoochplaats 1    
Datum ontvangst:  21-08-2019   

Activiteit:  Kap   
Voor:   het kappen van een 

houtopstand (1 esdoorn)   
Locatie:  Eksterstraat 13    
Datum ontvangst:  20-08-2019   

Activiteit:  Kap  
Voor:   het kappen van een 

zieke boom   
Locatie:  Oost Kinderdijk 4   
Datum ontvangst:  22-08-2019   

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan 
op dit moment geen bezwaar of beroep wor-
den ingediend. Dat kan pas nadat het college 
over deze aanvragen heeft beslist. 
Die beslissing wordt eveneens bekend 
gemaakt in deze krant.
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