
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 5 augustus 2020

Postadres:  Postbus 2, 
2950 AA Alblasserdam

Bezoekadres:  Cortgene 2,
 2951 ED Alblasserdam

Telefoon: 14078 (vijfcijferig)

Website: www.alblasserdam.nl 

Volg ons ook op social media

 @gemAlblasserdam

  gem.Alblasserdam

  gemAlblasserdam

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeente-
winkel (Burgerzaken) zijn:
Maandag:  14.00-19.30 uur
Dinsdag:  09.00-12.00 uur
Woensdag:  14.00-19.30 uur
Donderdag:  09.00-12.00 uur
Vrijdag:  09.00-12.00 uur

Let op: wij werken uitsluitend op afspraak!

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
info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
Spreekuur op afspraak:
•  maandag, dinsdag en donderdag tussen 

09.00 – 17.00 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.
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Toerist in eigen land
Als u dit leest bent u hopelijk aan het genieten 
van een welverdiende vakantie. Een vakantie 
die er voor velen van ons anders zal uitzien 
dan van tevoren bedacht. Verre reizen gaan 
veelal niet door, zijn gecanceld of worden 
afgeraden. Vakantie vieren in eigen land is in-
eens (noodgedwongen?) populairder dan ooit. 
En gelukkig heeft Nederland veel te bieden. 
Toerist zijn in eigen land geeft de gelegenheid 
om de mooie plekjes van ons land te ontdek-
ken. Natuurlijk houden we rekening met de 
coronamaatregelen, maar dan nog zijn er 
plekken genoeg om naartoe te gaan. 

Aantrekkingskracht
We merken dat de molens van Kinderdijk 
ook in deze tijd een bijzonder sterke aantrek-
kingskracht blijven houden. Nu zijn het niet 
de bomvolle cruiseboten met Amerikanen en 
Duitsers die het gebied bezoeken, maar Ne-
derlanders zelf. Helaas komen die veelal met 
de auto deze kant op. 

Drukte
De drukte op de dijk naar Kinderdijk en de 
parkeerdruk in Kinderdijk en omgeving nemen 
dan ook weer behoorlijk toe. Reden voor de 
overheden om vaart te maken met het invoe-
ren van het vergunningparkeren en om de 
shuttlebussen weer te laten rijden vanaf het 
Haventerrein in Alblasserdam. De gemeen-
teraad van Alblasserdam zal eind september 
een besluit nemen over het vergunningpar-
keren en direct daarna worden de eerste ver-
gunningen van kracht in het gebied. Hopelijk 
levert dit de gewenste verlichting op van de 
parkeeroverlast en de drukte in Kinderdijk. 

Camperplaats
Daarnaast zijn we bezig om ruimte te maken 
voor een mooie, nieuwe camperplaats in Al-
blasserdam. Eén van de velden van de Voetbal 

Vereniging Alblasserdam wordt daarvoor vrij 
gemaakt. De vergunning is ondertussen defi ni-
tief verleend. Met deze verplaatsing kan ook 
een langgekoesterde wens van de VV Alblas-
serdam in vervulling gaan, namelijk de aanleg 
van een kunstgrasveld. Samen met voorzitter 
Arjan Maat mocht ik onlangs het startschot 
geven voor de aanleg hiervan. Een mooi mo-
ment, al was het door de coronamaatregelen 
wel een beetje een eenzame ceremonie.

Kunstgras
Met kunstgras kan er langer en beter doorge-
traind worden en heeft de VV Alblasserdam 
geen last meer van onbespeelbare velden 
door regen en modder. Het veld moet begin 
september klaar zijn om op te kunnen voet-
ballen. Ik hoop dat de competitie na de zomer 
weer kan beginnen en dat VV Alblasserdam 
klinkende resultaten gaat neerzetten op het 
nieuwe veld. 

Maar nu eerst even genieten van de vakantie-
periode. Ik wens u allen een fi jne, veilige en 
vooral gezonde zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Arjan Kraijo
wethouder

Blik op ons college Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO

Voor:   verlenging tijdelijke 
omgevingsvergunning

Locatie:   Marineweg
Datum  besluit: 14-7- 2020

Activiteit:  Bouw, Roerende zaken   
Voor:   het uitvoeren van 

werkzaamheden ivm 
antenneomzetting van 4G 
naar 5G   

Locatie:   Maasstraat 30   
Datum  besluit: 22-07-2020   

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar 
indienen binnen zes weken na de dag van 
verzenddatum 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 gronden van 
het bezwaar. Het bezwaar moet worden 
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 
gemeente Alblasserdam maken bekend 
dat zij de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Activiteit: Bouw   
Voor: het vervangen van bestaande schuine 
dak naar een mansarde dak   
Locatie: Kortland 54 a   
Datum ontvangst: 17-07-2020   

Activiteit:  Bouw   
Voor:  het plaatsen van een 

dakopbouw op de diverse 
woningen   

Locatie:    De Wig 8, 18, 30 en 32 en 
de Wervel 39  Alblasser-
dam   

Datum ontvangst:  24-07-2020   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:   het realiseren van een 
terrasuitbreiding Het 
Wapen van Alblasserdam   

Locatie:   Dam 24   
Datum  ontvangst: 21-07-2020   

Activiteit:   Bouw, Nazorg stortplaat-
sen, Werk of werkzaam-
heden uitvoeren   

Voor:   het bouwen van een 
nieuwe havenkantoor op 
een ponton   

Locatie:   Haven 2   
Datum ontvangst:  22-07-2020   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:   het uitvoeren 

van onderhouds- 
werkzaamheden   

Locatie:    Weversstraat 9  t/m 32 
Alblasserdam   

Datum ontvangst: 21-07-2020   

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren   

Voor:   het verwijderen / nieuw 
te leggen transport- 
en hoofdleiding incl. 
gestuurde boring   

Locatie:     t.h.v. Edisonweg 60 in 
Alblasserdam.   

Datum ontvangst:  24-07-2020   

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. 

Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend 
dat de volgende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning is ingetrokken: 

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren  

Voor:   het aanleggen van een 
waterleiding   

Locatie:   Vlashof 7   
Datum ontvangst:  08-06-2020   

Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 5 augustus 2020 



Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking wet milieubeheer
Op 2 juli 2020 hebben wij gegevens ontvangen 
in het kader van het "Activiteitenbesluit
milieubeheer". Het gaat over het veranderen 
van een restaurant gelegen aan Cortgene 
11 te Alblasserdam. De verandering betreft 
het exploiteren van een terras voor het 
restaurant.
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-20-375735.

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.

hvcgroep.nl/gft

Klaar met barbecueën? 
Etensresten zoals botjes en 
graatjes mogen in de gft-bak. 

óók voor 
restjes van 
de barbecue.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Voorwaarden meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

3 juli 2020

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. 
De zomer van 2020 is anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. 

Om het coronavirus onder controle te houden gelden er op veel plekken maatregelen.

Wil je in Nederland 
op vakantie?

Wil je naar het 
buitenland op vakantie?

Basisregels voor iedereen:

Voor iedereen geldt:

Heb je klachten?
Blijf thuis en laat
je testen.

Houd 1,5 meter
afstand. 

Vermijd drukte. Was vaak je
handen.

Openbaar vervoer, touringcars en taxi's:

Draag een niet-medisch mondkapje en

vermijd de spits.

Ga buiten het 
vakantieseizoen 
als het kan.

Bereid je goed
voor. 

Volg de
basisregels. 

Laat je testen 
bij klachten.

Informeer je goed voor vertrek over het

land van bestemming en de maatregelen

die er gelden. Lees het actuele reisadvies

op nederlandwereldwijd.nl.

Weet welke maatregelen gelden 

tijdens je vliegreis of in landen waar je

doorheen reist. 

Leef ook in het buitenland de regels na

die in Nederland gelden. Als lokale regels

strenger zijn, dan gelden deze.

Krijg je klachten tijdens je vakantie 

in het buitenland? Meld je dan bij de

lokale gezondheidsautoriteiten. Reis

niet als je klachten hebt.

Download de Reisapp van 

Buitenlandse zaken en zet pushberichten

aan. Houd tijdens je vakantie het

Nederlandse reisadvies in de gaten.

Weet waarvoor je verzekerd bent

tijdens je reis. Let ook op of repatriëring

is inbegrepen. 

Reizen zijn mogelijk naar landen met

een geel reisadvies, maar let op de

risico’s: de situatie kan onverwacht

verslechteren.

Reizen naar landen met een oranje 

of rood reisadvies wordt afgeraden. 

Kom je toch terug uit zo’n land, dan

moet je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl

Krijg je in Nederland klachten? 

Blijf thuis en laat je testen. Maak een

afspraak via 0800-1202.


