
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 1 april 2020

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.

Nieuws

Meld corona-overtredingen 
via 0900 – 8844 
De meldkamer krijgt veel telefoontjes binnen 
over mensen die zich niet houden aan het 
groepsverbod of aan de 1,5 meter afstand. 
Ziet u dit ook in uw omgeving? 

Spreek mensen eerst aan. Helpt dit niet? Bel 
dan 0900 – 8844. Bel GEEN 112! 112 is alleen 
bedoeld voor noodsituaties. Landelijk wordt 
er gewerkt aan een speciaal meldpunt.  

Burgemeester Jaap Paans is van plan om 
de inwoners van Alblasserdam wekelijks 
bij te praten over de coronacrisis. Afgelo-
pen vrijdag deed hij dat voor het eerst. 
De volledige tekst is terug te vinden op 
www.alblasserdam.nl onder Nieuws. 
Vrijdag 3 april praat de burgemeester u 
opnieuw bij.

Maatregelen
Afgelopen vrijdag wenste de burgemeester de 
mensen in het dorp die besmet zijn met het 
coronavirus en hun naasten, kracht en sterkte 
toe. Ook keek hij terug op de maatregelen die 
vorige week zijn genomen, zoals het afsluiten 
van het Lammetjeswiel en de sportparken Mo-
lenzicht en Souburgh. Hij benadrukte dat het 
menens is en dat we dit virus niet mogen on-
derschatten. Dat was extra duidelijk geworden 
in een gesprek met collega-burgemeesters en 
de bestuursvoorzitter van het Erasmus Me-
disch Centrum. ,,Om de hoeveelheid besmet-
tingen te verminderen is nog wekenlang een 
strenge aanpak nodig. Die vermindering lukt 
alleen als we daar met alle Alblasserdammers 
bij helpen door ons gedrag aan te passen. 
Mede daarom is ook besloten dat de markt in 
Alblasserdam voorlopig niet doorgaat'', aldus 
burgemeester Paans.

Noodverordening
Om de hoeveel besmettingen te verminderen 
is er een nieuwe noodverordening ingegaan. 
Daarin staat dat groepsvorming is verboden 
in de volledige openbare regio Zuid-Holland-
Zuid, dus ook in Alblasserdam. ,,Onder een 
groep verstaat het kabinet drie of meer per-
sonen die geen 1,5 meter afstand van elkaar 
houden. Er is geen sprake van groepsvorming 
als mensen deel uitmaken van hetzelfde 

huishouden of als kinderen tot en met 12 jaar 
samen spelen onder toezicht van een of meer-
dere ouders, die 1,5 meter afstand bewaren'', 
aldus de burgemeester.

Bovengrens
Alle samenkomsten zijn tot 1 juni 2020 verbo-
den. Het kabinet maakt enkele uitzonderin-
gen, bijvoorbeeld voor uitvaarten en huwe-
lijksvoltrekkingen. Daarbij mogen maximaal 
30 personen aanwezig zijn. Dat geldt ook voor 
samenkomsten van religieuze of levensbe-
schouwelijke aard. ,,De regel is dat deze alleen 
mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen 
ter bestrijding van het coronavirus in acht 
worden genomen en men 1,5 meter afstand 
tot elkaar kan houden'', schrijft Paans. ,,Weet 
dat wij er bij iedereen op aandringen om de 
groepen zo klein mogelijk te houden. Maxi-
maal 30' is een bovengrens, geen streefgetal."

Mooi dorp
,,Beste mensen. Ik merk en zie dat het over-
grote deel van onze inwoners zich houdt aan 
de regels'', besluit de burgemeester. 
,,Ik vind het heel 
bijzonder om te 
zien hoe wij in 
Alblasserdam met 
deze situatie om-
gaan. We helpen 
elkaar, we hebben 
oog voor elkaar 
en we zijn er voor 
elkaar. Juist in 
deze moeilijke tijd 
wordt duidelijk 
in wat voor mooi 
dorp we wonen."

Blik op ons college

Burgemeester praat u bij over de 
coronacrisis

Nieuws

Steun voor ondernemers 

Het coronavirus treft ook het bedrijfsleven. 
Daarom heeft de overheid steunmaatregelen 
voor ondernemers in het leven geroepen. 
Kijk voor een overzicht van de regelingen op 
www.alblasserdam.nl onder Ondernemers.

Nieuws

Nestkastjes en insectenhotels 
tegen eikenprocessierups  
Met 100 nestkasten voor zangvogels, 100 
kasten voor vleermuizen en 100 insec-
tenhotels binden we de strijd aan met de 
eikenprocessierups. Zangvogels (onder meer 
koolmezen), vleermuizen maar ook insecten 
zoals sluipwespen zijn de natuurlijke vijanden 
van de eikenprocessierups. De (nest) kastjes 
en insectenhotels worden donderdag 2 april 
geplaatst en opgehangen. 

Aanpassen maaibeleid 
Om voor de dieren een goed leefklimaat te 
scheppen gaan we zorgen voor meer bloei-
ende bloemen en meer soorten struiken en 
bomen in het dorp. Hierbij speelt het maaibe-
leid een rol. We zijn aan het experimenteren 
met een vorm van beheer waarbij steeds an-
dere delen van de berm jaar over blijven staan 
om daarmee soorten te ontzien. Hetzelfde 
geldt voor veel watergangen waar we steeds 
meer overgaan tot natuurvriendelijke oevers. 
Delen van de waterplanten blijven staan en 
bieden bescherming aan insecten, vogels en 
zoogdieren. Op de begraafplaats gaan we een 
bloemenmengsel zaaien op grafvelden die 
nog niet in gebruik zijn.

Meer soorten bomen
Veel boomsoorten zijn de afgelopen decennia 
gevoelig gebleken voor ziektes en plagen. Niet 
alleen eiken, maar ook platanen, iepen, wilgen 
en essen. Om minder kwetsbaar te zijn en te 
voorkomen dat hele lanen in één keer uitval-
len door een ziekte of plaag werken we ook 
aan het vergroten van de diversiteit van het 

bomenbestand. Lanen met één boomsoort 
vormen we van lieverlee om naar groepsge-
wijze aanplant van verschillende soorten.

Duurzaam beheer
,,We vinden het belangrijk onze buiten-
ruimte zo duurzaam mogelijk te beheren'', 
zegt wethouder Peter Verheij. ,,Daar hoort 
bij dat we de natuur helpen om zelf ziektes 
en plagen, zoals de eikenprocessierups, te 
bestrijden. Ook gezien de klimaatverandering 
is onze groene omgeving onmisbaar. Groen 
absorbeert water, tempert extreme hitte in 
de zomer en helpt bij het in stand houden van 
belangrijke diersoorten zoals bijen en andere 
insecten.''

Nieuws

Weekmarkt blijft dicht
Vanwege het coronavirus geldt er een nood-
verordening. Op basis van deze noodveror-
dening zijn grote markten met meer dan 10 
standplaatsen verboden. De weekmarkt in 

Alblasserdam telt 30 standplaatsen en valt 
daarmee onder een grote markt. Daarom 
is er tot nader bericht geen weekmarkt op 
maandag op het Wilgenplein.



Gemeentenieuws

Nieuws

Van 3 april tot en met 30 mei heeft u meer 
tijd om grof afval naar de milieustraat te 
brengen. Milieustraat Noordpolder is in die 
periode op vrijdag en zaterdag extra lang 
open, van 08.00 tot 17.30 uur. De ruimere ope-
ningstijden zijn bedoeld om afval scheiden te 
stimuleren en waren al langer gepland.

Door de coronacrisis was het de afgelopen tijd 
ineens extra druk bij de afvalbrengstations. 
Zo druk dat HVC zelfs opriep om geen afval 
te brengen. Die oproep heeft geholpen maar 
toch blijven de rijen lang omdat HVC uit  

veiligheidsoverwegingen maar 5 auto’s tegelij-
kertijd op het bordes toelaat. 

Wat er met uw grof afval gebeurt
De producten en materialen die op het af-
valbrengstation worden gescheiden, worden 
daarna zo veel mogelijk gerecycled tot nieuwe 
producten. Zo wordt bijvoorbeeld van een 
oude plastic tuinstoel weer een nieuwe plastic 
speelgoedauto gemaakt. Oud metaal wordt 
verwerkt in een nieuwe fiets. Kijk voor de  
openingstijden van milieustraat Noordpolder 
op hvcgroep.nl of in de HVC afval-app.

Milieustraat extra lang open

Nieuws

De invoering van vergunningparkeren voor Kin-
derdijk wordt uitgesteld. Dat hebben gemeen-
ten Alblasserdam en Molenlanden besloten. 
Doordat het Werelderfgoed Kinderdijk vanwege 
het coronavirus voorlopig gesloten is, komt het 
toeristenseizoen later op gang. De gemeenten 
vinden het daarom niet haalbaar om het  

vergunningparkeren nog dit seizoen in te 
voeren. De besluitvorming door de gemeenten 
gaat wel door, zodat de regeling in ieder geval 
uiterlijk op 1 april 2021 kan worden ingevoerd. 

Voor meer informatie over het vervolg kunt u 
kijken op www.kinderdijkinperspectief.nl.

Vergunningparkeren uitgesteld

Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunning hebben 
verleend: 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het wijzigen van de vergun-

ning Sporthal Molenzicht
Locatie:    Prinstererstraat 107
Datum besluit:  24-03-2020   
U kunt de vergunning ook downloaden op 
ozhz.nl

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en bevat tenminste de 
naam en het adres van de indiener, de dagte-
kening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar zich richt en de gronden 
van het bezwaar. Het bezwaar moet worden 
gericht aan het college van burgemeester en 

wethouders van Alblasserdam. 

Voorlopige voorziening
Indiening van een bezwaarschrift betekent 
niet dat de werking van het besluit wordt 
uitgesteld. Bij een spoedeisend belang dat 
dit besluit niet in werking treed, kan een be-
langhebbende, die een bezwaarschrift heeft 
ingediend, bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B 
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoe-
ken om een voorlopige voorziening (tijdelijke 
beslissing) te treffen.

Men kan digitaal een verzoek doen om voor-
lopige voorziening in te stellen bij genoemde 
rechtbank via de website
https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/
Rechtszaak-starten. Daarvoor is een elektro-
nische handtekening (DigiD of eHerkenning) 
nodig. Op de genoemde website staan de 
precieze voorwaarden vermeld.

Vergunningen & Bekendmakingen

Op 10 maart 2020 is een melding ontvangen 
van Braanker Vastgoed B.V. in het kader van 
het "Activiteitenbesluit milieubeheer". Het gaat 
over het veranderen van een transportbedrijf 
gelegen aan Nieuwland Parc 211 te Alblas-
serdam. De verandering betreft het uitbreiden 
van het terrein met een naastgelegen kavel, 
kadastraal bekend gemeente Alblasserdam 
sectie B 4494. Deze melding is afgehandeld 
onder zaaknummer Z-20-369188.

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 informatief 
karakter heeft.

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

Bekendmaking wet milieubeheer

Vergunningen & Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam maakt bekend dat op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) het bestemmingsplan RWZI leiding Hoog-
endijk op 31 maart 2020 door gemeenteraad 
gewijzigd is vastgesteld. 

Ter inzage
De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van 
een logistiek pand aan de Hoogendijk in Alblas-
serdam. De stukken die nu ter inzage liggen 
betreffen het verleggen van de afvoerleiding en 
het toevoegen van inritten. Het bestemmings-
plan Leiding Hoogendijk ligt van donderdag 
2 april 2020 tot en met donderdag 14 mei  
2020 ter inzage. De stukken kunnen worden 
ingezien (078-7706110 en 14078). De stukken 
zijn ook digitaal in te zien en te downloaden 
op www.alblasserdam.nl en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. (NL.IMRO.0482.
bpgoodman109-vg01)

Beroep 
Tijdens de periode van ter inzage legging kun-
nen belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze naar voren hebben gebracht, alsmede 
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten dat zij dit niet hebben 
gedaan beroep instellen tegen de gedeelten 
van het bestemmingsplan die ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd zijn 

vastgesteld. Dit kan bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State (postbus 
20019, 2500 EA Den Haag).
Het besluit treedt daags na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Een beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Indien binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State treedt het besluit niet in wer-
king voordat op dat verzoek is beslist.

Inwerkingtreding van het besluit 
Het bestemmingsplan treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn 
naast een beroepschrift ook een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het 
bestemmingsplan niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige 
voorziening kan worden ingediend bij de Voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Aan het instellen van beroep 
en het indienen van een verzoek om voorlopige 
voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer 
informatie over de hoogte hiervan kunt u contact 
opnemen met de griffier van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. 

Alblasserdam, 1april 2020 
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam

Bestemmingsplan vastgesteld

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor: 
Omschrijving:   het houden van een natio-

nale collecte HandicapNL op 
20 t/m 26 september 2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  12 maart 2020
Zaaknummer:  Z-20-368959

Omschrijving:   geld inzamelen voor Kika 
op 12 t/m 18 april 2020 van 
09.00- 21.00 uur

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  19 maart 2020
Zaaknummer:  Z-20-368458

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.

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het realiseren van een dak-

kapel aan de voorzijde van 
de woning   

Locatie:   Schrijvertje 5  
Datum besluit:  18-03-2020   

Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van zeven houtopstanden 
(één witte paardenkastanje, 
twee rode paardenkastanjes, 
vier valse christusdoorns)   

Locatie:    nabij Raadhuisplein, 
Haven, Havenplein en 
Cortgene    

Datum besluit:  18-03-2020   
    
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   
Voor:    het plaatsen van 2 dak-

kapellen op het zijdakvlak 
(aan weerszijden één) van 
de woning   

Locatie:   Kade 11    
Datum besluit:  18-03-2020   
 
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 wijzigen van de brand-

compartimenten   
Locatie:   Dam 24    
Datum ontvangst:  16-03-2020   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
Voor:    het uitbreiden van het ter-

ras   
Locatie:   Dam 24    
Datum ontvangst:  16-03-2020   
 
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. 

Buiten behandeling gelaten 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvraag voor een omgevingsvergun-
ning buiten behandeling hebben gelaten: 

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde van 
de woning   

Locatie:   Oost Kinderdijk 281   
Datum ontvangst:  20-03-2020   
 
Vergunningen en Meldingen, 1 april 2020 
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