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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.

Raads- en commissievergaderingen

Raden praten over Kinderdijk
Dinsdag 10 maart vindt in Landvast vanaf 19.30 uur een gezamenlijke bijeenkomst plaats van 
de gemeenteraden van Molenlanden en Alblasserdam over de voortgang van de ontwikkelingen 
rond Werelderfgoed Kinderdijk.
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Stand van zaken Coronavirus regio 
Zuid-Holland Zuid
In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem ver-
bleef een persoon die besmet blijkt te zijn met 
het Coronavirus. Dit werd op zondag 1 maart 
bekendgemaakt. Deze patiënt lag voor een 
andere aandoening in het Beatrixziekenhuis 
en verblijft nu in isolatie in het Erasmuszie-
kenhuis in Rotterdam.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
De Rivas Zorggroep heeft op zondag 1 maart 
een opname- en bezoekersstop ingesteld voor 
het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de 
Lingepolikliniek in Leerdam. Het ziekenhuis 
brengt in kaart wat de gevolgen zijn. De GGD 
Zuid-Holland Zuid ondersteunt het contact-
onderzoek dat door het ziekenhuis wordt 
uitgevoerd, zoals dit beschreven staat in de 
protocollen van het RIVM. Bij het naar de pers 
gaan van deze krant was er geen noodzaak om 
verdere maatregelen te nemen. Ook waren 
er op dat moment geen bevestigde patiënten 
in de regio. De veiligheidsregio Zuid-Holland 
Zuid is opgeschaald ter ondersteuning van de 

GGD, gemeente Gorinchem en het ziekenhuis.

Tips om verspreiding te voorkomen
De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt 
nemen om verspreiding van het Coronavirus 
te voorkomen, zijn eenvoudig. Deze maatre-
gelen gelden voor alle virussen die griep en 
verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus 
altijd belangrijk om deze op te volgen.

• Was je handen regelmatig
•  Hoest en nies in de binnenkant van je 

elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

Meer informatie
Voor meer informatie, veelgestelde vragen 
en actuele informatie over het Coronavirus 
verwijzen wij u naar de website van het RIVM 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. 
U kunt ook bellen met het informatienummer 
0800 – 1351.

Blik op de raad

Werk genoeg
Ik tik dit stukje tekst aan het einde van een 
rustige voorjaarsvakantie. Velen van u hebben 
mogen genieten van vrije tijd. Sommigen op 
wintersport, anderen dichter bij huis. Na het 
weekend ging iedereen weer aan het werk 
en naar school. De alledaagse drukte is weer 
begonnen. 

Coronavirus
Nederland is intussen in de ban van het Coro-
navirus. Het is spannend wat er de komende 
tijd gaat gebeuren. Gelukkig zijn er veel knap-
pe koppen en deskundige medewerkers van 
diverse overheden en gezondheidsinstellingen 
dag en nacht actief om voor ons allemaal de 
beste maatregelen te treffen. Een ingewik-
kelde klus waarbij het gaat om de gezondheid 
van de hele bevolking, ook internationaal. Ik 
hoop en bid dat deze uitbraak snel beteugeld 
wordt en dat er niet nog meer slachtoffers 
vallen. Laten we allemaal de maatregelen 
opvolgen die nodig geacht worden en die via 
offi  ciële kanalen bekend worden gemaakt. 
Zo kunnen we helpen om deze uitbraak te 
beteugelen en verder zo normaal als mogelijk 
ons werk voort te zetten. Want werk is er nog 
genoeg te doen in Alblasserdam. 

Woningnood
De aanhoudende woningnood schreeuwt om 
een oplossing. Met ambities alleen komen 
we er niet, er zal gebouwd moeten worden. 
Tijdens de laatste Drechtstedendinsdag 
werden alle bouwplannen binnen de Drecht-
steden gepresenteerd. Als al die plannen ook 
uitgevoerd worden, ziet de toekomst er goed 

uit voor de woningzoekenden in de Drecht-
steden. Plannen voor nieuwbouw zijn er dus 
genoeg, ook in Alblasserdam. Tegelijk willen 
we zorgvuldig omgaan met de beoordeling 
van deze plannen en met de inspraak van de 
omwonenden. Dit neemt tijd in beslag. 

Plannen uitvoeren
We doen er alles aan om de tijd die de 
gemeente nodig heeft zo kort mogelijk te 
houden en geven hierbij prioriteit aan een 
aantal projecten met een behoorlijke omvang. 
Tegelijkertijd heeft de gemeente ook niet alles 
in de hand. Of er vaart gemaakt kan worden 
hangt ook af van de eigenaren van de grond, 
de projectontwikkelaars en de fi nanciers. Zij 
zijn het die uiteindelijk de huizen daadwerke-
lijk bouwen. De afgelopen jaren is in Alblas-
serdam al het nodige gerealiseerd. Denk maar 
aan Waterhoven, de Kadewoningen en de ap-
partementen boven de Dirk, maar dat is nog 
niet genoeg. Samen met de projectontwikke-
laars, Woonkracht 10 en omwonenden van de 
projecten, wil ik de komende tijd proberen de 
plannen die in de pijplijn zitten tot uitvoering 
te brengen. 

Arjan Kraijo
Wethouder
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Belastingaangifte doen? 
De SWA kan helpen

Het is bijna weer zo ver… het doen van be-
lastingaangifte over het jaar 2019. U kunt de 
aangifte natuurlijk zelf invullen via de website 
van de Belastingdienst. Het is ook mogelijk dat 
u in aanmerking komt voor gratis hulp bij het 
invullen van uw belastingaangifte. De Sociaal 
Raadslieden kunnen u wellicht helpen.

U bent verplicht aangifte te doen vóór 
1 mei 2020
Als u verplicht bent aangifte te doen voor 
1 mei 2020, dan heeft u hierover een brief van 
de belastingdienst ontvangen. In week 11 
(9 t/m 12 maart) en week 12 (16 t/m 19 maart) 
biedt de Sociaal Raadslieden van Stichting 
Welzijn Alblasserdam (SWA) ondersteuning bij 
het invullen van de belastingaangifte 2019. 

U hebt geen bericht van de belastingdienst 
ontvangen
Als u hoge kosten heeft gehad, bijvoorbeeld 
ziektekosten of studiekosten, kunt u misschien 
geld terugkrijgen van de Belastingdienst. 
Ook wanneer u geen bericht heeft ontvangen 

van de belastingdienst en u wilt wel aangifte 
doen, dan kunt u contact met Sociaal Raads-
lieden opnemen. Zij kunnen dan nagegaan of 
u voor teruggave in aanmerking komt.

Afspraak maken
U kunt vanaf nu contact opnemen met de 
SWA voor hulp bij uw aangifte inkomstenbe-
lasting. Voor het doen van aangifte, dient u 
(en eventueel uw toeslagpartner) in bezit te 
zijn van een DigiD. Wanneer u geen DigiD hebt 
kunnen de Sociaal Raadslieden u helpen bij 
het aanvragen van uw DigiD. Hiervoor kunt u 
het reguliere spreekuur bezoeken. 

De Stichting Welzijn Alblasserdam is geves-
tigd aan de Cortgene 20 en is bereikbaar via 
telefoonnummer: 078 – 202 12 20.
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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

Codleanu, F 13-04-1995 28-11-2019

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 
zij de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend:
Activiteit:  Bouw  
Voor:     het plaatsen van een dakop-

bouw met dakkapellen  
Locatie:   Kamgras 16   
Datum besluit:  19-02-2020  

Activiteit:   Bouw  
Voor:   het intern verbouwen van 

het bedrijfsgebouw  
Locatie:   Staalindustrieweg 19   
Datum besluit:  18-02-2020  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het plaatsen van een dakop-
bouw en een dakkapel  

Locatie:   Van Eesterensingel 250   
Datum besluit:  20-02-2020  

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen bin-
nen 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 om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
zich richt en de gronden van het bezwaar. Het be-
zwaar 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 Recht-
bank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam).
      
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij besloten 
hebben de volgende aanvraag om omgevingsver-
gunning te verlengen met een beslistermijn van 
6 weken:

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het plaatsen van dakkapel en 
nokverhoging  

Locatie:  Azaleastraat 1   
Datum besluit:  21-02-2020  

Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen:

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het uitbreiden van de woning 

d.m.v. een serre  
Locatie:   Oost Kinderdijk 353   
Datum ontvangst:  19-02-2020  

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO  

Voor:    het omzetten van zelfstan-
dige naar onzelfstandige 
woonruimte  

Locatie:  Johan de Wittstraat 36   
Datum ontvangst:  21-02-2020  

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO  

Voor:    het omzetten van zelfstan-
dige naar onzelfstandige 
woonruimte  

Locatie:   Troelstrastraat 21   
Datum ontvangst:  21-02-2020  

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO  

Voor:    het omzetten van zelfstan-
dige naar onzelfstandige 
woonruimte  

Locatie:   Troelstrastraat 31  
Datum ontvangst:  21-02-2020  

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO  

Voor:   het omzetten van zelfstan-
dige naar onzelfstandige 
woonruimte  

Locatie:    Van Oldenbarneveltstraat 46  
Datum ontvangst: 21-02-2020  

Activiteit:   Weg aanleggen of 
veranderen  

Voor:    het aanpassen van de stoep 
voor een oprit  

Locatie:    W. B. Van der Veldenstraat 18   
Datum ontvangst:  19-02-2020  

Activiteit:   Kap 
Voor:   het kappen en snoeien van 

bomen  
Locatie:   Hertzweg 4 
Datum ontvangst:  21-02-2020  

Buiten behandeling gelaten
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten 
behandeling hebben gelaten:
Activiteit:   Bouw    
Voor:     Zonnepaneel of -collector 

plaatsen    
Locatie:    Fregat 1     
Datum ontvangst:  10-02-2020    

Vergunningen en Meldingen, 4 maart 2020
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