
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 3 januari 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.

Nieuwjaarsbijeenkomst 
woensdag 8 januari 2020

19.30 - 21.30 uur  |  Cultureel Centrum Landvast, Haven 4

Lerend, verbindend en benaderbaar 2020

Graag nodigen wij u uit om op woensdag 8 januari 2020 van 19.30 – 21.30 uur samen 
met het gemeentebestuur het nieuwe jaar in te luiden.

Het thema van  dit jaar heeft alles te maken met de verbouwing  van het gemeentehuis 
tot nieuw onderkomen voor BibliotheekAanZet, Leerwerkbedrijf Smile, de politie en de 
gemeente. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar inwoners en 
raadsleden het (politieke) debat voeren,  waar we met elkaar het goede gesprek 
aangaan, waar u informatie vindt en op weg wordt geholpen. Het kloppend hart van 
ons dorp! U krijgt alvast een inkijkje in het verbouwde gemeentehuis! Hoe? Dat is nog 
een verrassing!

Tot 8 januari!
Namens het gemeentebestuur,
Burgemeester Jaap Paans
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Nieuws

Na de jaarwisseling is het weer tijd om 
kerstbomen en vuurwerkafval op te ruimen. 
Wij helpen u graag een handje.

Vuurwerkafval inleveren
Vuurwerkafval is niet goed voor het milieu en 
vuurwerk dat niet is afgegaan, kan gevaarlijk 
zijn. Daarom loont het, net als voorgaande ja-
ren, om vuurwerkafval in te leveren. Elke volle 
zak met vuurwerkresten levert een snackbon 
op van snackbar Den Dam. 

Vuurwerkafval inleveren kan op donderdag 
2 en vrijdag 3 januari op het Scheldeplein, op 
de parkeerplaats van supermarkt Plus en op  
de parkeerplaats aan de zijkant van het ge-
meentehuis. De inzamelpunten zijn geopend 
van 10.00 tot 15.00 uur. De snackbon is geldig 
tot en met zaterdag 4 januari.

Kerstbomen inleveren
Wilt u uw kerstboom door ons laten versnip-
peren? Op woensdag 8 januari kunt u de 

boom tussen 13.00 en 16.00 uur inleveren 
op de parkeerplaats aan De Savornin Loh-
manweg, ter hoogte van het Lammetjeswiel. 
Wij nemen alleen bomen in zonder kluit, pot, 
onderkruis en spijkers. Voor iedere ingelever-
de kerstboom ontvangt u € 0,50. Wij zamelen 
alleen kerstbomen in van particulieren, dus 
niet van bedrijven.

Kerstbomen en vuurwerkafval opruimen? Wij helpen u graag
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Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het realiseren van een 

verzamelgebouw voor 8 
bedrijfsunits met kantoor  

Locatie:   Van Coulsterweg 
ong. Kavel 3 

Datum besluit:  18-12-2019  

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het plaatsen van een 

kraan voor het onder-
houd plegen aan het KPN 
netwerk  

Locatie:  Hooftmanlaan   
Datum besluit:  19-12-2019  

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het plaatsen van een 

hoogwerker  
Locatie:  Van Eesterensingel 15   
Datum besluit:  20-12-2019  

      
Kennisgeving ontwerp-beschikking 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens zijn een om-
gevingsvergunning vergunning te verlenen 
voor de volgende activiteit:

Activiteit:  Brandveilig gebruik  
Voor:  brandveilig gebruik  
Locatie:  Pieter de Hoochplaats 1   

Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter zake 
zijnde stukken liggen van 6 januari 2020 tot 
en met 17 februari 2020 ter inzage. De stuk-
ken kunnenop afspraak worden ingezien 
(tel. 078 - 770 61 05).

Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzage legging kan 
een ieder gedurende 6 weken schriftelijke of
mondelinge zienswijzen inbrengen bij burge-
meester en wethouders van Alblasserdam, 
namens dezen Omgevingsdienst Zuid-Hol-
land Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 
Hierna zullen wij een defi nitief besluit op-
stellen waartegen belanghebbenden beroep 
kunnen instellen.

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 belanghebbende is.
      
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenmin-
ste 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 wethou-
ders van Alblasserdam. Indiening van een 
bezwaarschrift betekent niet dat de werking 
van het besluit wordt uitgesteld. Na indie-
ning 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 aanvraag om 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken:

Activiteit:   Bouw, Handelen in 
strijd met regels RO, 
Reclame

Voor:   het realiseren van een 
nieuwbouw Autoschade-
herstelbedrijf  

Locatie:  Nieuwland Parc 
Datum besluit:  18-12-2019  

Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen:

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het renoveren van de 

gevel woning  
Locatie:  De Vang 25   
Datum ontvangst:  20-12-2019  

Activiteit:  Bouw 
Voor:   het vervangen van een 

schuur  
Locatie:  Randweg 131   
Datum ontvangst:  19-12-2019  

Activiteit:  Bouw, Inrit/Uitweg  
Voor:   het bouwen van een 

nieuwe woning  
Locatie:   Raapzaadhof kavelnr. 

329
Datum ontvangst:  20-12-2019  

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het gebruiken van een 

hoogwerker  
Locatie:  Edisonweg 5   
Datum ontvangst:  20-12-2019  

Buiten behandeling gelaten

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat 
zij de volgende aanvraag voor een omge-
vingsvergunning buiten behandeling hebben 
gelaten:

Activiteit:  Bouw 
Voor:   het plaatsen van een 

dakopbouw  
Locatie:  Van Eesterensingel 156   
Datum ontvangst:  19-12-2019  

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor: 

Omschrijving:   het houden van een 
kledinginzamelingsactie 
Nierstichting in 2020

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  27 december 2019
Zaaknummer:  Z-18-344923

Er zijn vergunningen geweigerd voor: 

Omschrijving:   het inzamelen van kle-
ding voor Stichting Cizre 
Botan in 2020

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  27 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-346710

Omschrijving:   het houden van kledin-
ginzamelingsactie voor 
Jantje Beton in 2020

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  27 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-346703

Omschrijving:   het houden van een 
kledinginzamelingsactie 
Hartstichting in 2020

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  27 december 2019
Zaaknummer:  Z-18-344937

Omschrijving:   het houden van een 
kledinginzamelingsactie 
Stichting Zending van 
Grenzen in 2020

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  27 december 2019
Zaaknummer:  Z-18-344933

Omschrijving:   het houden van een 
kledinginzamelingsactie 
Stichting Kledingophaal 
voor Algemeen Medisch 
Onderzoek in 2020

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  27 december 2019
Zaaknummer:  Z-18-344925

Omschrijving:   het houden van een 
kledinginzamelingsactie 
Hersenstichting in 2020

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  27 december 2019
Zaaknummer:  Z-18-344924

Omschrijving:   het houden van een 
kledinginzamelingsactie 
Maag, Lever, darm 
stichting in 2020

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  27 december 2019
Zaaknummer:  Z-18-344939

Omschrijving:   het inzamelen van 
kleding voor het 
Oogfonds in 2020

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  27 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-346702

Omschrijving:   het inzamelen van 
kleding voor Edukans in 
2020

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  27 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-346701

Omschrijving:   het inzamelen van 
kledinginzamelingsactie 
voor Simavi in 2020

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  27 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-346700

Omschrijving:   het inzamelen van 
kledinginzamelingsactie 
voor War Child in 2020

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  27 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-346698

Omschrijving:   het inzamelen van kle-
ding Vereniging Paardrij-
den Gehandicapten Oost 
in 2020

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  27 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-346486

Omschrijving:   het  inzamelen van 
kleding Stichting Aktie 68 
in 2020

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  27 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-345973

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet 
eens is met dit besluit, binnen zes weken na 
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar ma-
ken 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 min-
ste 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 me-
ning aanleiding bestaat, kunt u de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoe-
ken een voorlopige voorziening te treffen.

Nieuws

Zelf oliebollen of appelfl appen gebakken met 
oud en nieuw? Dan is het nuttig om te weten 
dat u frituurvet en bakolie na gebruik geschei-
den kunt inleveren. Frituurvet is een ingredi-
ent voor biobrandstof. Per jaar gebruikt een 
gemiddeld huishouden zo’n 8 kilo frituurvet. 
Van die 8 kilo wordt brandstof gemaakt die 
goed is om 180 kilometer mee te rijden. 

Inleveren kan bij steeds meer supermarkten 
of bij het afvalbrengstation. Giet vet of olie 
na gebruik terug in de originele verpakking 
of in een oude plastic fl es. Lever het in bij het 

afvalbrengstation aan de Crezeepolderweg 9 
of bij een gele bak bij de supermarkt. 

Geef frituurvet en bakolie een 
tweede leven
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