
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 9 december 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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Jaap Paans
Uw burgemeester

December
Het einde van het jaar komt in zicht, dat merk 
je aan alles. De dagen zijn kort en in veel 
woonkamers branden de lichtjes van de kerst-
boom al. December is de maand waarin we 
terugblikken op wat achter ons ligt en vooruit-
kijken naar wat komen gaat. Maar december 
is vooral de maand van gezelligheid. Van 
Sinterklaas, kerstmis en van de jaarwisseling.

Besmettingen
De feestdagen verlopen dit jaar anders dan 
anders. Met de hele familie rond een lange 
tafel tijdens de kerstdagen of met een grote 
groep vrienden uitbundig het nieuwe jaar 
welkom heten; het zit er zeer waarschijnlijk 
niet in. Het zal u vast niet ontgaan dat het 
aantal besmettingen met het coronavirus 
nog steeds niet hard terugloopt. De cijfers 
schommelen. De ene dag is er een daling en 
de volgende dag zijn er weer meer besmet-
tingen. Misschien hoorde u het ook op het 
journaal: de meeste besmettingen gebeuren 
in de huiselijke kring.

Kater
Laten we er met elkaar voor zorgen dat we 
geen kater overhouden aan de feestmaand 
december. Dat kunnen we ons echt niet 
permitteren, daarvoor zitten we al te lang 
opgescheept met al die beperkingen. Hoeveel 
mensen we precies thuis mogen ontvangen tij-
dens de feestdagen was nog niet bekend toen 
deze krant werd gedrukt. Kijk voor de laatste 
informatie hierover op www.alblasserdam.nl 
of op www.zhzveilig.nl.

Vuurwerk
U zult vast ook gehoord hebben dat het 
kabinet het afsteken van vuurwerk tijdens de 
aankomende jaarwisseling heeft verboden. 
Die beslissing is genomen om de mensen in 
de zorg, maar ook de handhavers niet nog 
meer te belasten. Ik weet dat dit een teleur-
stelling is. Voor velen van u is oud en nieuw 
onlosmakelijk verbonden met machtige knal-
len en spetterend sterren. Dat zit er dit jaar 
niet in. Maar natuurlijk kunt u de jaarwisseling 
nog steeds vieren als u rekening houdt met de 
maatregelen. Meer over het vuurwerkverbod 
en wat wél kan leest u op een dubbele pagina 
in het hart van deze krant. U kunt ook kijken 
op www.alblasserdam.nl/jaarwisseling. 

Improviseren
Kerstmis en oud en nieuw zullen anders 
verlopen dan we gewend zijn, dat staat wel 
vast. Het wordt beetje improviseren, net zoals 
op heel veel andere momenten in dit vreemde 
jaar.

Ondanks dat wens ik u heel fi jne, veilige en 
gezonde feestdagen toe!

Blik op ons college Nieuws

Schuldenaanpak in de Drechtsteden
Wanneer u een betalingsachterstand heeft 
bij uw woningcorporatie, energieleverancier, 
drinkwaterbedrijf of zorgverzekeraar neemt 
de gemeente of Sociale Dienst Drechtsteden 
vanaf 1 januari 2021 contact met u op. Zo kun-
nen betalingsachterstanden vroeg aangepakt 
worden en kunt u hulp krijgen bij het regelen 
van uw geldzaken en het voorkomen en oplos-
sen van schulden.

Naar schatting hebben 1,4 miljoen huishou-
dens in Nederland problematische schulden 
of lopen het risico daarin te belanden. De ver-
wachting is dat deze aantallen toenemen als 
gevolg van de coronacrisis. Gemiddeld lopen 
mensen vier tot vijf jaar rond met fi nanciële 
problemen voordat ze aan de bel trekken, 
waardoor schulden hoog kunnen oplopen.

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de wet waardoor 

de Sociale Dienst Drechtsteden, gemeenten 
en partners gegevens van inwoners met 
betalingsachterstanden uit kunnen wisselen. 
Schulden kunnen zo vroeger gesignaleerd en 
aangepakt worden. Om er uiteindelijk voor te 
zorgen dat elke inwoner in de Drechtsteden 
zelfstandig en volwaardig kan leven, werken, 
wonen en meedoen in de samenleving.

Nieuws

Collectieve Zorgverzekering 
verandert 
Op 7 juli 2020 stemde de Drechtraad in met 
het voorgestelde pakket aan bezuinigings-
maatregelen door het Drechtstedenbestuur 
(DSB) van in totaal 2 miljoen euro in het 
sociaal domein in de Drechtsteden. Onder-
deel van deze bezuinigingsmaatregelen is het 
verlagen van de collectieve Zorgverzekering 

Drechtsteden. Maakt u gebruik van de col-
lectieve Zorgverzekering Drechtsteden? Of 
wilt u hier meer informatie over? Ga naar de 
website van de Sociale Dienst Drechtsteden: 
www.socialedienstdrechtsteden.nl en kijk 
onder 'nieuws'.

Nieuws

Actie om uw huis te isoleren
Doet u ook mee?
De eerste belangrijke stap in het duurzamer 
maken van uw huis is isoleren. Wij willen u 
graag helpen. Daarom starten we in samen-
werking met het Regionaal Energieloket een 
isolatieactie. Het gaat om spouwmuur- en 
vloerisolatie. Het inkopen van isolatie voor alle 
deelnemers tegelijk, zorgt voor een scherpe 
prijs. Op basis van prijs, kwaliteit en ervaring 
hebben wij voor u het beste isolatiebedrijf uit 
de regio gekozen.

Online informatiebijeenkomst op donder-
dag 10 december 
Heeft u interesse of wilt u eerst meer informa-
tie krijgen? Dan kunt u op donderdagavond 10 
december vrijblijvend een online informatie-
bijeenkomst volgen. Tijdens de bijeenkomst 
krijgt u meer informatie en kunt u via chat 
vragen stellen aan de gemeente, het Regionaal 

Energieloket en het isolatiebedrijf. Op 
www.regionaalenergieloket.nl staat meer 
informatie en hoe u zich kunt aanmelden.

Inschrijven voor de isolatie actie
Vanaf 10 december kunt u zich ook daad-
werkelijk inschrijven voor de isolatieactie. U 
ontvangt een uitnodiging om een digitale of 
telefonische woningopname in te plannen 
met het isolatiebedrijf. Daarna ontvangt u een 
vrijblijvende, persoonlijke offerte. Op dat mo-
ment beslist u pas of u meedoet met de actie.



Indy Zonnevijlle kan niet wachten tot de 
voelbalcompetitie weer gaat beginnen. 
 Foto: Jan Volwerk
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'Wanneer zal alles eindelijk weer normaal zijn?'
Het coronavirus raakt ons allemaal en is nog niet bedwongen. Wat betekent dit voor 
het verenigingsleven, de ondernemers, het onderwijs, de zorg en onze inwoners? Op 
deze plek laten wij met regelmaat een Alblasserdammer aan het woord die erover 
vertelt. Vandaag: Indy Zonnevijlle (23) lid van voetbalvereniging De Alblas en account-
manager bij een bedrijf in Zwijndrecht. In april brak ze een wereldreis af vanwege de 
coronacrisis.

Waar loopt je tegenaan tijdens de coron-
acrisis? Wat is voor jou op dit moment de 
grootste uitdaging? 
De grootste uitdaging is om telkens weer 
iets te verzinnen om op zaterdag te doen. 
Normaal zijn we op zaterdag van ‘s ochtends 
tot ‘s avonds laat op de voetbal en dat is nu 
wel even anders. Toen de coronacrisis uitbrak, 
was ik op wereldreis en werkte ik als au pair in 
Australië. De mensen bij wie ik werkte konden 
mijn salaris niet op langere termijn garan-
deren omdat ze niet wisten of ze hun baan 
zouden houden. Ik mocht wel bij hen blijven 
wonen zolang ik wilde, maar dan zonder inko-
men. Omdat vliegen naar Nederland op dat 
moment nog kon, heb ik met pijn in mijn hart 
een einde gemaakt aan mijn avontuur.

Welke maatregelen werken voor jou goed 
en waar heb je moeite mee?
Ik denk dat de 1,5 meter afstand wel werkt en 
het vermijden van fysiek contact zoals handen 
schudden. Waar ik moeite mee heb is dat ik 
familie en vrienden minder vaak zie. Ik woon 
nog bij mijn ouders, dus die zie ik wel veel. 
Verder ben ik vaak te vinden bij mijn vriend 
Jeffrey die ook in Alblasserdam woont. Bij mijn 
opa of oma ga ik zo min mogelijk langs om 
besmetting te voorkomen.

Praat je met vrienden en vriendinnen over 
deze situatie?
Ja, corona is zeker bij ons ook een gesprekson-
derwerp. We hadden nooit verwacht hadden 
dat het zo lang zou duren. En we vragen ons af 
wanneer alles eindelijk weer normaal zal zijn.

Wat is jouw oproep aan de Alblasserdam-
mers?
Ik hoop dat we het nog even volhouden in 
deze moeilijke tijd zodat we snel weer lekker 
met z'n allen naar de voetbal kunnen gaan, 

lekker uit eten kunnen of een drankje in de 
kroeg kunnen doen.

Nieuws

Nieuws

Denk met ons mee over nieuwe energie
De komende maanden gaan we meerdere 
keren met inwoners en deskundigen in ge-
sprek om te horen welke kansen er zijn op 
het gebied van nieuwe energie en waar we 
rekening mee moeten houden. Uw mening 
is belangrijk! We hebben tot aan de kerstva-
kantie twee thema’s: 'Zon in restruimten' en 
'Zoekgebieden voor opwek van grootschalige 
duurzame energie'. 

Zon in restruimte
Overal in het landschap en in uw omgeving 
zijn ruimtes waar niet zo veel mee gebeurt of 
waar functies kunnen worden gecombineerd. 
Denk bijvoorbeeld aan bermen, (voormalige) 
stortplaatsen en braakliggende terreinen waar 
geen bouwplannen voor zijn. We zouden die 
kunnen gebruiken voor de opwekking van 
groene energie met zonnepanelen, oftewel 
'Zon in restruimten'. Daarbij willen we het 
open landschap zoveel mogelijk beschermen. 

U kent uw (directe) omgeving het beste. 
Daarom gaan we graag met u in gesprek. 
Wat vindt u een geschikte locatie voor 'Zon 
in restruimten'? En aan welke voorwaarden 
moeten deze locaties volgens u voldoen? Laat 
het ons weten via de enquête op het Energie-
participatieplatform. 

Opwekking van grootschalige duurzame 
energie (zoekgebieden)
Met zonneparken en windturbines kunnen 
we een grote slag slaan in het opwekken van 
duurzame energie. In de Drechtsteden zijn 
hierover al verschillende gesprekken gevoerd. 
We hebben drie gebieden benoemd om te 
onderzoeken voor grootschalig opwekking 
van duurzame energie. We organiseren voor 
elk gebied een online bijeenkomst. Laat u 
informeren over de ambitie van de Drecht-
steden. En laat ons vooral weten wat voor u 
belangrijk is in het zoekgebied. Meld u aan 
voor de online bijeenkomst via het Energie-
participatieplatform. 

Wanneer:  maandag 14 december 
(Kijfhoek), dinsdag 15 de-
cember (A16) en donder-
dag 17 december (A15)

Tijd:   19.30 – 21.15 uur
Locatie:   Online via het Energie-

participatieplatform

Doet u mee? 
Op het Energie-participatieplatform denk-
mee.drechtstedenenergie.nl/alblasserdam 
vindt u alle informatie en kunt u online 
meedenken én meepraten!

In 2050 willen we helemaal energieneutraal zijn.  
We hebben daarvoor 5 doelen vastgesteld:

1  We stoppen met het gebruik van aardgas
2  We stoppen met het gebruik van benzine en diesel
3  We gaan fl ink besparen op energie
4  We gaan onze energie duurzaam opwekken
5  We zorgen dat de energietransitie kansen biedt 
 voor de inwoners in de Drechtsteden

Warmte halen we uit 
restwarmte van 
afvalverbranding, 
uit de aarde 
(geothermie) of 
uit water 
(aquathermie). 

    Deze duurzame 
   warmte komt via 
   warmtenetten de 
   huizen binnen.

Elektriciteit gaan we 
opwekken via:

•    Zonnepanelen op 
      grote daken

•    Zonneparken in 
      ongebruikte gebieden 
      (langs de snelweg bijvoorbeeld) 

Minder 
CO2-uitstoot

Betaalbaar 
voor iedereen

Nieuwe 
werkgelegenheid

Inwoners denken 
en praten mee

Zorgvuldige 
(landschaps-)keuzes

Dit vinden we belangrijk:

Warmte in 2030

    

Elektriciteit in 2030

Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving Wet Milieubeheer 
(Z-20-379981)

Het college burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam heeft op 2 oktober 2020 
een verzoek ontvangen van Evangelische 
Gemeente Jozua Alblasserwaard, gelegen aan 
Ampèrestraat 4 te Alblasserdam, waarin wordt 
verzocht om maatwerk om van de verplichting 
voor het hebben van een vetafscheider af te 
zien. De beschikking met bijbehorende stuk-
ken is op afspraak tijdens kantooruren in te 
zien bij de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 
KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 
8585 kunt u een afspraak
maken.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken te-
gen deze beschikking. Het maken van bezwaar 
dient te geschieden door het indienen van 
een bezwaarschrift gericht aan de burgemees-
ter en wethouders van Alblasserdam. Het 
indienen van een bezwaarschrift schorst de 
werking van de beschikking niet.

Een bezwaarschrift kan worden ingediend 
gedurende een termijn van 6 weken na de ver-
zending van deze beschikking. Een bezwaar-

schrift moet worden ondertekend en dient in 
eider geval het volgende te bevatten: 
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
-  een omschrijving van de beschikking waar-

tegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Deze beschikking treedt in werking met ingang 
van de dag na verzending aan de aanvrager, 
tenzij voor deze datum bezwaar is ingesteld 
en om een voorlopige voorziening is verzocht. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening 
kan worden ingediend bij de Rechtbank Rot-
terdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam. Deze kan een voorlopige 
voorziening treffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Men kan ook digitaal een verzoek om voor-
lopige voorziening indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektro-
nische handtekening (DigiD of eHerkenning) 
nodig. Op de genoemde website staan de 
precieze voorwaarden vermeld.



Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het wijzigen van een garage 
bij de woning behorende 
verblijfsruimte en het op-
richten van een dakopbouw  

Locatie:   Blokweerweg 33 
Datum besluit:  25-11-2020  

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO, Weg aanleggen 
of veranderen 

Voor:    het aanbrengen van ver-
harding en het graven van 
water  

Locatie:   Vlietbaan 
Datum besluit:  23-11-2020  

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 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 wet-
houders 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 Rot-
terdam, 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 vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen:

Activiteit:   Bouw, Weg aanleggen of 
veranderen

Voor:    het wijzigen / uitbreiden 
van het hekwerk en de weg  

Locatie:   Wattstraat 14 
Datum ontvangst:  23-11-2020  

Activiteit: Inrit/Uitweg  
Voor:   het realiseren van een Inrit  
Locatie:   Kerkstraat 58 
Datum ontvangst:  23-11-2020  

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren 

Voor:    het plaatsen van puinbak 
op de parkeerplaats bij 
woonhuis  

Locatie:   Kamgras 14 
Datum ontvangst:  26-11-2020  

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 beslis-
sing wordt eveneens bekend gemaakt in deze 
krant.

Vergunningen en Meldingen, 
9 december 2020

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor: 
Omschrijving:   het exploiteren van een 

terras op gemeente grond
Locatie:    Cortgene 11 te  

Alblasserdam
Datum besluit:  25 november 2020
Zaaknummer:  Z-18-332155

Omschrijving:   aanvraag drank- en horeca-
vergunning

Locatie:    Cortgene 11 te  
Alblasserdam

Datum besluit:  25 november 2020
Zaaknummer:  Z-20-379782
 
Omschrijving:   kledinginzameling 2021 

voor Jantje Beton
Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  26 november 2020
Zaaknummer:  Z-20-369640

Er zijn vergunningen geweigerd voor:
Omschrijving:   kledinginzameling 2021 

voor Stichting Cibo - Cizira 
Botan

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  25 november 2020
Zaaknummer:  Z-20-369639
 
Omschrijving:   kledinginzameling 2021 

voor Stichting Actie  
Calcutta

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  25 november 2020
Zaaknummer:  Z-20-368840

Omschrijving:   kledinginzameling 2021 
voor Stichting Sympany

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  25 november 2020
Zaaknummer:  Z-20-369638

Omschrijving:   kledinginzameling 2021 
voor Stichting Sociaal/ Me-
dische Hulpverlening Aan 
Oost-Europa

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  25 november 2020
Zaaknummer:  Z-20-373014

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet 
eens is met dit besluit, binnen zes weken na 
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken 
bij de Burgemeester van Alblasserdam, Post-
bus 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

Kennisgeving Wet Milieubeheer  
(Z-20-381809)

Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam heeft op 5 november 2020 
een melding Activiteitenbesluit en een verzoek 
om intrekking van de vergunning ontvangen 
van Shell Nederland Verkoopmaatschappij 
B.V. Hierin wordt aangegeven dat er per sep-
tember 2020 geen LPG-tankinstallatie meer 
aanwezig is binnen de inrichting gelegen aan 
de Rijksweg A15 Alblasserdam. Dit betekent 
dat wij, gelet op 2.33 van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht, voornemens zijn de 
omgevingsvergunning van 9 december 2005, 
voor de inrichting gelegen aan de 
Rijksweg A15 Alblasserdam, geheel in te trek-
ken.

De ontwerpbeschikking en andere ter zake 
zijnde stukken liggen van 10 november 2020 
tot en met 21 december 2020 ter inzage in:
-   in het gemeentehuis, afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling, Cortgene 2 te Alblasserdam, 
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.

Bovenstaande informatie voor het inzien 
van stukken kan afwijken in verband met de 

Corona maatregelen. Voor het laatste nieuws 
raadpleeg de website van uw gemeente.

Zienswijzen en adviezen
Het verzoek en de ontwerpbeschikking met 
bijbehorende stukken worden op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht met ingang 
van 10 november 2020 ter inzage gelegd. 
U kunt binnen zes weken na start van de 
terinzagelegging zienswijzen over de ontwerp-
beschikking indienen bij Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN 
Dordrecht. 

Voor het naar voren brengen van mondelinge 
zienswijzen kan contact worden opgenomen 
met de behandelend ambtenaar (mevrouw 
Van Etten, telefoonnummer 078 - 770 85 85).
Van mondeling naar voren gebrachte zienswij-
zen wordt een verslag gemaakt.
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. 

De erfgoedcommissie vergadert
Op dinsdag 15 december 2020 vergadert de 
gemeentelijke erfgoedcommissie. De vergade-
ring vindt plaats vanaf 13.00 uur. Een gedeelte 
van de vergadering is openbaar. De vergade-
ring verloopt via MS Teams.

Agenda opvragen
Een week voor de vergadering is de agenda 

beschikbaar. U kunt de agenda per email 
opvragen bij de secretaris van de erfgoedcom-
missie mevrouw c.m.corbeau@alblasserdam.
nl. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? 
Meld u dan vóór maandag 14 december 2020 
bij de secretaris via het emailadres hierboven 
of via telefoonnummer 14-078.
      

Raads- en commissievergaderingen

De gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 15 
december. Agenda en stukken treft u vanaf 
donderdag 10 december aan in het Raadsin-
formatiesysteem (RIS) op de website van de 
gemeente Alblasserdam,  

www.alblasserdam.nl. Wilt u inspreken bij 
de raad? Meld dit dan zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk dinsdag 15 december 16.00 uur, 
bij griffier@alblasserdam.nl, dan ontvangt u 
nadere informatie.         

Raads- en commissievergaderingen

Kennisgeving Wet Milieubeheer  
(Z-20-380447)

Onderwerp
Op 15 oktober 2020 hebben wij een aanvraag 
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
ontvangen van Schenk Papendrecht B.V., 
ten behoeve van het plaatsen en gebruiken 
van een flessenbatterij stikstof op de locatie 
Nieuwland Parc 112/113, te Alblasserdam, 
kadastraal perceelnummer 4330. De activiteit, 
"Milieu" een milieuneutrale verandering van 
de inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo), is 
aangevraagd. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer: Z-20-380447.

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam, gelet op de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), heeft 
besloten om: 
Voor de inrichting van Schenk Papenrecht B.V. 
de omgevingsvergunning te verlenen voor het 
milieuneutraal veranderen van de inrichting 
(art. 2.1, lid 1 onder e Wabo) in verband met 
het plaatsen en gebruiken van een gasflessen-
batterij met stikstof van maximaal 2.400 liter 
inhoud ter plaatse van de locatie Nieuwland 
Parc 112/113.

Inzage 
De beschikking met bijbehorende stukken is 
op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan 
de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via 

telefoonnummer 078 - 7708585 kunt u een 
afspraak maken. 

Bezwaar maken 
Een belanghebbende kan tegen dit besluit 
op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht een bezwaarschrift indienen binnen 
zes weken na de datum waarop het besluit 
is verzonden. Dit kan bij de burgemeester 
en wethouders van Alblasserdam Postbus 2, 
2950 AA Alblasserdam. Het bezwaarschrift 
moet zijn voorzien van een handtekening en 
ten minste bevatten: naam, adres, telefoon-
nummer en eventueel e-mailadres van de 
indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk 
van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de reden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening 
De beschikking treedt in werking met ingang 
van de dag na bekendmaking aan de aan-
vrager. Het indienen van een bezwaarschrift 
houdt de werking van het besluit niet tegen. 
Heeft men er veel belang bij dat dit besluit 
niet in werking treedt, dan kan een belang-
hebbende, die een bezwaarschrift heeft 
ingediend, de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B 
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoe-
ken om een voorlopige voorziening (tijdelijke 
beslissing) te treffen. Voor de behandeling van 
het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht 
geheven.

Vergunningen & Bekendmakingen


