
Beste Alblasserdammers,
Hoe gaat het met u? Ik ben daar benieuwd 
naar, want ons leven en onze leefomgeving 
is sinds maart dit jaar behoorlijk veranderd. 
Het is alweer lang geleden dat het coronavirus 
haar intrede deed in ons land, regio en dorp. 
We werken zoveel mogelijk thuis, de horeca is 
dicht, sporten mag nog beperkt, op vakantie 
mogen we voorlopig niet en knuffelen met 
onze dierbaren doen we ook al een tijd niet 
meer. Dit betekent nogal wat. Voor u, voor 
de jeugd, voor de ondernemers, voor het 
verenigingsleven, voor de geloofsgemeen-
schappen, de vrijwilligers en mantelzorgers 
en noem maar op. Het is soms erg moeilijk, 
dat begrijp ik, want het is nogal wat als je 
je baan of inkomsten verliest, je eenzaam 
voelt en dan staat ook nog je sociale leven op 
een laag pitje. En als je in de winkel iemand 
aanspreekt die geen afstand van je houdt krijg 
je nog een grote mond ook. Dat voelt allemaal 
zo tegenstrijdig. Want we doen dit toch juist 
voor elkaar: afstand houden? Daarom mensen 
vraag ik u om respect en begrip voor elkaar te 
tonen. Tel even tot tien voordat je reageert en 
blijf netjes tegen elkaar!

Virus komt dichterbij 
Dat het virus nog steeds dichtbij is blijkt uit 
de cijfers. U kent misschien ook iemand in 
uw familie of nabije omgeving die besmet is 
(geweest) of ziek is geworden door het virus of 
erger overleden. En dat is erg heftig om mee 
te maken. In mijn omgeving ken ik helaas ook 
mensen die besmet zijn geraakt. Confronte-
rend is het leed in verzorgingshuis de Waard. 
Daar zijn meerdere mensen besmet geraakt, 
zowel bewoners als medewerkers en ook is 
een aantal mensen overleden. We zien dat het 
leed daar nog niet is geleden. Wij leven mee 
met alle nabestaanden, directie, medewerkers 
en vrijwilligers. Zoals we ook meeleven met 
iedereen die actief is in de zorg.

Beperk contacten en samenkomsten
En daarom mensen, vraag ik u laten we ons 
allemaal aan de rijksmaatregelen houden?! 
Beperk de sociale contacten en samenkom-

sten tot maximaal twee personen buiten.
En weet dat u ook thuis maximaal twee per-
sonen kunt ontvangen? Wij zijn immers zelf 
degenen die kunnen voorkomen dat zieken-
huizen en het zorg- en ziekenhuispersoneel 
overbelast raken en ervoor kunnen zorgen 
dat zieke en kwetsbare mensen geholpen 
worden. Want, wat als het om uw vader, 
moeder, grootouder, broer of zus gaat? Dan 
wil je toch dat diegene de zorg krijgt die nodig 
is? Daarom heb hart voor de zorg! De zorg en 
hulpverlening in ons dorp gaan onverminderd 
door. Daar zijn overigens extra handen zeer 
welkom, zeker met een verpleegkundige of 
zorgachtergrond! U kunt zich als vrijwilliger 
per mail aanmelden bij Mariëlle Verhoeve van 
de gemeente: mat.verhoeve@alblasserdam.nl

Voorbeeldfunctie
Hoewel het wettelijk is toegestaan de raads-
vergaderingen fysiek te laten plaatsvinden, 
vindt het gemeentebestuur dat we het goede 
voorbeeld moeten geven. Daarom vindt de 
gemeenteraadsvergadering over de Begroting 
op 10 en 12 november digitaal plaats.

Zorg voor elkaar
Beste mensen zorg goed voor elkaar en heb 
aandacht voor uw naaste(n)! Juist nu! 
Laten we met elkaar het aantal besmettingen 
verder terugdringen. We doen dit met elkaar, 
voor elkaar! Doet u mee?! 

Hartelijke groet,

Gemeentenieuws
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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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Arjan Kraijo
wethouder

Bouwen
Afgelopen vrijdag mocht ik een overeenkomst 
tekenen met De Langen & Van den Berg Vast-
goed en Stevast Ontwikkeling om een plan uit 
te werken voor het Zuidelijk Haventerrein. Een 
terrein dat al heel wat jaren de gemoederen 
bezighoudt. Bij mijn aantreden, nu zo’n 6 jaar 
geleden, gaf ik aan dat ik wat mij betreft de 
laatste wethouder ben die zich bezighoudt 
met de planmakerij voor dit gebied.

Vertrouwen
Ik heb er het volste vertrouwen in dat we part-
ners aan boord hebben waarmee het mogelijk 
is om volgend jaar een defi nitief plan te ma-
ken dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Hoe 
dat er precies gaat uitzien? Dat gaat mede be-
paald worden door veel partijen. Omwonen-
den, ondernemers, Landvast, Woonkracht10 
om er maar een paar te noemen. Er zijn veel 
partijen die gaan samenwerken om hier een 
succes van te maken. Het doel is een plek die 
nu en in de toekomst meerwaarde heeft voor 
de inwoners. Een plek waar het mooi wonen, 
recreëren en parkeren is. Een lastige, maar 
mooie uitdaging. 

Mercon Kloosterrein
Over wonen gesproken: de ontwikkeling van 
het Mercon Kloosterrein is ook in volle gang. 
Afgelopen week heeft de ontwikkelaar Fransje 
Sprunken op een interactieve manier vanuit 
haar eigen woonkamer via YouTube inzicht 
gegeven in de plannen. Een grote groep in-
woners keek online mee. Mooi om te zien dat 
ook in tijden van corona aan plannen gewerkt 
kan worden zonder daarbij onze inwoners te 

vergeten. De eerste reacties zijn positief, kun-
nen we concluderen. We werken hard aan de 
vervolgstappen, zodat binnenkort de gemeen-
teraad een besluit kan nemen. 

Woonbehoefte
Het bouwen van woningen in alle soorten 
en maten is hard nodig. Dit bleek ook weer 
afgelopen week uit het woonbehoefte onder-
zoek dat door de regio is uitgevoerd (RIGO 
onderzoek). Met de plannen die nu uitgewerkt 
worden (Wipmolenterrein, Zuidelijk Haven-
terrein, kassen, manegeterrein, Mercon 
Kloosterrein) doen we een behoorlijke duit in 
het zakje, maar zijn we er nog niet. Voor de 
lange termijn zal ook in Alblasserdam weer 
gezocht moeten worden naar plekken waar 
woningen gebouwd kunnen worden. Dit moet 
zorgvuldig gebeuren, met respect voor groen, 
bereikbaarheid en ondernemers. 

Visie
In 2021 beginnen we met het opstellen van 
een omgevingsvisie waarin we, hopelijk met 
velen van u, gaan nadenken onder andere de 
vraag: hoe ziet Alblasserdam er over 15 jaar 
uit. Als u nu al ideeën hierover heeft, dan hoor 
ik die bij gelegenheid graag van u. 

Blik op ons college

Jaap Paans
Uw burgemeester

Blik op ons college

Nieuws

Enquête aardgasvrij afgesloten
De afgelopen twee weken heeft de gemeente 
uw mening gevraagd over de overstap naar 
een aardgasvrije toekomst. De enquête is 
afgesloten en de resultaten worden geana-
lyseerd. Hartelijk dank aan iedereen die de 
enquête heeft ingevuld, een reactie heeft 
gegeven op het platform of op social media. 

Het onderwerp leeft binnen de gemeente, 
gezien de hoge respons en vele reacties, ook 
negatieve. Over een paar weken informeren 
we u over de uitkomsten van de enquête. Kijk 
voor meer informatie op www.drechtsteden-
energie/aardgasvrij.

Nieuws

Vrijwilligers gezocht in coronatijd
Zorgaanbieders als Waardeburgh, Rivas en 
WoonCadans maar ook de kinderopvang 
hebben hun handen meer dan vol in deze 
coronatijd. Daarom zoeken zij mensen die 
vrijwillig willen bijspringen op allerlei gebie-

den. Het doel is ervoor zorgen dat iedereen 
de juiste hulp en ondersteuning krijgt. Wilt u 
meer weten of heeft u vragen? Stuur dan een 
mail naar mat.verhoeve@alblasserdam.nl.

Commissievergaderingen
De commissie Grondgebied en de commissie 
Bestuur en Samenleving vergaderen (digitaal) 
op dinsdag 17 november vanaf 19.30 uur. De 
vergaderingen kunt u live volgen via https://
alblasserdam.notubiz.nl of via het Raadsinfor-
matiesysteem op de website van de gemeente 

Alblasserdam. Hier vindt u ook de agenda en 
de stukken. Wilt u inspreken bij de commissie? 
Meld dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 
dinsdag 17 november 16.00 uur, bij griffer@al-
blasserdam.nl , dan ontvangt u nadere informa-
tie over het gebruik van Microsoft Teams.

Raads- en commissievergaderingen
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'Ik begreep dat het leven hier wel eens kon stoppen'
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: Siegfried Idzerda (52) die fl ink ziek werd van het coronavirus en maar 
net buiten de intensive care bleef.

U bent onlangs besmet geraakt met het 
coronavirus. Wat gebeurde er daarna?
Toen ik de eerste symptomen kreeg, vermoed-
de ik al dat ik besmet kon zijn. Een test beves-
tigde dat. Door thuis mondkapjes te dragen en 
goed te ventileren lukte het om mijn het gezin 
niet te besmetten. De eerste dagen had ik 
lichte griepverschijnselen. Na een week werd 
het erger. Ik werd kortademig en kreeg hoge 
koorts. In het ziekenhuis in Dordrecht werd 
het gevecht tegen de ziekte steeds zwaarder. 
Ik was buiten adem, had geen kracht meer 
en werd emotioneel. Toen de vraag kwam of 
ik had nagedacht over een wilsbeschikking 
begreep ik dat het leven hier wel eens kon 
stoppen. Er volgde een overplaatsing naar 
Maastricht. Ook daar bleef ik nog een tijdje op 
dat randje van wel aan de zuurstof maar net 
geen opname op de intensive care. Plotseling 
voelde ik een kantelpunt. Ik kreeg meer lucht, 
de energie nam toe en de koorts zakte. Per 
dagdeel voelde ik me beter en enkele dagen 
later kon ik naar huis. 

Hoe gaat het nu met u?
Eenmaal thuis zette het herstel door. Een 
week later kon ik weer naar mijn werk en naar 
de sportschool. Twee weken na het verlaten 

van het ziekenhuis was ik 100% hersteld. Mijn 
longen waren weer perfect, mijn conditie was 
weer in orde, ook geestelijk was ik weer de 
oude. 

Hoe bent u besmet geraakt?
Dat heb ik niet kunnen achterhalen. Dat ik be-
smet ben geraakt heeft me erg verrast, want 
ik ben altijd heel voorzichtig geweest. In mijn 
familie heb ik mensen die zeer kwetsbaar zijn. 
Ik heb de ziekte vanaf het begin als een groot 
risico gezien en heb altijd extra maatregelen 
getroffen. 

Wat is uw boodschap voor de 
Alblasserdammers?
Covid-19 is een zeer gevaarlijke ziekte. Je leven 
kan zomaar aan een zijden draadje hangen. 
Ook als je gezond bent en middenin het leven 
staat. Ik heb enorm veel respect gekregen 
voor het personeel in de gezondheidzorg. Ook 
heb ik ervaren dat je heel veel kracht en hoop 
kunt krijgen van God en de mensen om je 
heen. Mijn boodschap is dat iedereen mede 
verantwoordelijk is om deze ziekte in te dam-
men. Houd je dus alsjeblieft aan richtlijnen en 
de adviezen van de overheid.

Nieuws

Siegfried Idzerda: 'Ik heb enorm veel respect voor het zorgpersoneel gekregen'  
 Foto Cees van der Wal
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Vergunningen & Bekendmakingen

Telecommunicatieverordening
Op 29 september 2020  heeft de raad van de 
gemeente Alblasserdam de 'Telecommuni-
catieverordening Alblasserdam' vastgesteld. 
Deze verordening is van toepassing op de aan-
leg, het houden, het onderhoud, de exploitatie 
en het verwijderen van telecomleidingen in 
openbare grond van de gemeente Alblasser-
dam. De verordening kunt u binnenkort lezen 
op www.overheid.nl. Voor meer informatie 
over deze verordening kunt u contact met ons 
opnemen via telefoonnummer 14 078.

Leidingenverordening Alblasserdam 
Op 29 september 2020  heeft de raad van 
de gemeente Alblasserdam de 'Leidingen-
verordening Alblasserdam' vastgesteld. Deze 
verordening is van toepassing op de aanleg, 
het houden, het onderhoud, de exploitatie 
en het verwijderen van leidingen in openbare 
grond van de gemeente Alblasserdam. De 
verordening kunt u binnenkort lezen op www.
overheid.nl. Voor meer informatie over deze 
verordening kunt u contact met ons opnemen 
via telefoonnummer 14 078.

Nadeelcompensatieregeling Leidingen 
Alblasserdam 
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op 1 september 2020 de regeling ' Na-
dere regels ter uitvoering van nadeelcompen-
satie leidingen Alblasserdam ' vastgesteld. Het 
kan weleens voorkomen dat bij de uitvoering 
van de Leidingenverordening Alblasserdam 
door de gemeente een netbeheerder schade 
heeft. Deze regeling geeft regels voor hoe de 
gemeente hiermee moet omgaan. De regeling  
kunt u binnenkort lezen op www.overheid.nl. 
Voor meer informatie over deze regeling kunt 
u contact met ons opnemen via telefoonnum-
mer 14 078.

Handboek Kabels en Leidingen 2019
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op 1 september 2020 het Handboek 

Kabels en Leidingen 2019 vastgesteld. In dit 
handboek heeft het college nadere regels, 
beleidsregels en richtlijnen opgesteld en vast-
gelegd die nodig zijn voor de uitvoering van de 
Leidingverordening en de Telecommunicatie-
verordening. Het handboek kunt u binnenkort 
lezen op www.overheid.nl. Voor meer infor-
matie over dit handboek kunt u contact met 
ons opnemen via telefoonnummer 14 078.

Aanwijzingsbesluit Betredings- en verblijfs-
verbod recreatiegebied Lammetjeswiel 
2020
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op 22 september 2020 het 'aanwijzings-
besluit betredings- en verblijfsverbod recre-
atiegebied Lammetjeswiel 2020' vastgesteld. 
Met dit besluit wordt de periode verlengd van 
1 oktober 2020 tot 1 maart 2021 waarbin-
nen het Lammetjeswiel is afgesloten in de 
nachtelijke uren tussen 00:00 en 05:00. Het 
aanwijzingsbesluit kunt u binnenkort lezen op 
www.overheid.nl. Voor meer informatie over 
dit besluit kunt u contact met ons opnemen 
via telefoonnummer 14 078.

Aanwijzingsbesluit ventverbod gemeente 
Alblasserdam
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op 6 oktober 2020 het 'aanwijzingsbe-
sluit ventverbod gemeente Alblasserdam' 
vastgesteld. Met dit besluit wordt het verbo-
den om te venten in het molengebied Kinder-
dijk en de bedrijventerreinen Vinkenwaard, 
Hoogendijk en Nieuwland Parc. Daarnaast is 
het binnen de gehele gemeente verboden te 
venten op maandag tot en met zaterdag voor 
6:00 uur en na 20:00 of 21:00 uur (afhankelijk 
van de maanden). Tot slot is het verboden om 
binnen de gemeente te venten op feestdagen. 
Het aanwijzingsbesluit kunt u binnenkort 
lezen op www.overheid.nl. Voor meer infor-
matie over dit besluit kunt u contact met ons 
opnemen via telefoonnummer 14 078.

Vergunningen & Bekendmakingen

Gehandicaptenparkeerplaats Pieter 
de Hoochplaats
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam maakt bekend, 
dat het heeft besloten om een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen en 
hiertoe een bord model Reglement Verkeerste-
kens 1990 met een onderbord te plaatsten.
Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden 
aangelegd op de volgende locatie: Pieter de 
Hoochplaats ter hoogte van de ingang van 
Hooch III.

Belanghebbenden kunnen gedurende een 

termijn van zes weken na heden o.g.v. artikel 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen 
voornoemd besluit bezwaar instellen bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasser-
dam. Het bezwaar moet schriftelijk worden 
ingediend en tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener,
- de dagtekening,
-  een omschrijving van het besluit waarte-

gen het bezwaar is gericht en,
- de gronden van het bezwaar.

Nieuws

Workshop over kindermishandeling
Bent u vrijwilliger bij een vereniging in ons 
dorp en wilt u meer weten over kindermis-
handeling? Bijvoorbeeld hoe u dit herkent 
en wat u dan kunt doen? Geef u dan op voor 
een online workshop tijdens de Week van de 
Kindermishandeling.

De workshop is op woensdag 18 november 
van 19.30 tot 21.00 uur. De leiding is in han-
den van Eline Kortman van Veilig Thuis. Deze 
organisatie is meldpunt voor huiselijk geweld 
en kindermishandeling en  geeft advies en 
ondersteuning. De workshop gaat over:

•  Het bestaan van kindermishandeling
•  Het herkennen van kindermishandeling
•  Het melden van kindermishandeling bij 

Veilig Thuis

In Nederland groeit circa 3% van alle kinde-
ren op in onveilige gezinssituaties. Tijdens de 
Week van de Kindermishandeling van 16 t/m 
22 november zijn in het hele land activiteiten. 
Het doel is om aandacht te vragen voor dit 

probleem en aan oplossingen te werken. 

Aanmelden voor workshop
Wilt u meedoen aan de online workshop via 
MS Teams op 18 november? Meldt u zich dan 
aan bij Sjors Hendriks, se.msc.hendriks@
alblasserdam.nl. 

Nieuws

Heeft u uw cadeaubon al verzilverd?
Heeft u een koopwoning in Alblasserdam? Dan 
kunt u €45 cadeau krijgen voor de aanschaf 
van kleinschalige energiebesparende produc-
ten, zoals een waterbesparende douchekop, 
ledlampen, een tijdschakelklok of radiatorfo-
lie. Met dit aanbod wil de gemeente wonin-
geigenaren op weg helpen om hun huis te 
verduurzamen en energie te besparen. Vraag 
de bon snel aan, want op=op. Kijk in de folder 
die u pas in de bus heeft gekregen op ga gelijk 
naar www.regionaalenergieloket.nl.

Vergunningen & Bekendmakingen

Verandering in maatwerkvoorzieningen
Het Drechtstedenbestuur heeft in de verga-
dering van 5 november 2020 het gewijzigde 
Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappe-
lijke ondersteuning Drechtsteden vastgesteld. 
Het gewijzigde Besluit treedt op 1 december 
2020 in werking.

Op 7 juli 2020 heeft de Drechtraad beslo-
ten om een eigen bijdrage voor individuele 
begeleiding en dagbesteding in te voeren per 
1 december 2020. Hiervoor is een aanpas-
sing van het Besluit maatwerkvoorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning Drecht-

steden noodzakelijk. Het gewijzigde Besluit 
voorziet hierin, zodat per 1 december 2020 
een bijdrage in de kosten voor individuele 
begeleiding en dagbesteding is verschuldigd, 
die in de Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015 is bepaald op € 19,00 per maand (abon-
nementstarief).

Wilt u het Besluit maatwerkvoorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning Drechtste-
den inzien, kijk dan op de website van de 
Sociale Dienst Drechtsteden www.sociale-
dienstdrechtsteden.nl.

Vergunningen & Bekendmakingen

Besluit tot ambtshalve uitschrijving 
als ingezetene uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)

Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam hebben besloten de adresgegevens te 
wijzigen van:

Naam Geboren Datum 
   uitschrijving
Noorlander, H 08-05-1971 17-09-2020
 
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 doorgege-
ven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensi-
oenfondsen en zorgverzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzienin-
gen zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzeke-
ring, AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet 
eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaar-
schrift 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 omschrij-
ving van het besluit waartegen u bezwaar 
maakt (bijvoorbeeld een kopie van deze publi-
catie); de reden waarom u bezwaar maakt; het 
telefoonnummer waarop u overdag bereik-
baar bent; de datum en uw handtekening.
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Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO   

Voor:    het mogelijk maken van 
anti-kraak   

Locatie:   Goudsbloemstraat 9
Datum besluit:  26-10-2020   

Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen van een hout-

opstand (berk (Betula 
pendula))   

Locatie:   Vijverhof 27   
Datum besluit:  30-10-2020   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van een bouw-

keet ivm het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamhe-
den   

Locatie:   Fazantstraat 1   
Datum besluit:  29-10-2020   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het gebruik maken van 

parkeerplaatsen voor 
bouwkeet en toilet i.v.m. 
schilderwerkzaamheden   

Locatie:   Zeilmakersstraat 47   
Datum besluit:  26-10-2020   

Verleende onttrekking- en splitsingsvergun-
ningen 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende onttrekkings- en splitsingsvergun-
ningen hebben verleend: 

Voor:    het omzetten van zelfstan-
dige naar onzelfstandige 
woonruimte  

Locatie:   Dam 55A  
Datum besluit:  29-10-2020  

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenmin-
ste 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). 

Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
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 vervangen van bestaande ramen 
door harmonicadeuren   
Locatie: Oost Kinderdijk 177   
Datum ontvangst: 28-10-2020   

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

woning   
Locatie:   Kortland 42A    
Datum ontvangst:  28-10-2020   

Activiteit:  Kap   
Voor:    het kappen van een boom   
Locatie:   Kortland kavel D 7  
Datum ontvangst:  27-10-2020    

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van een con-

tainer   
Locatie:   Parallelweg 58   
Datum ontvangst:  30-10-2020   

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 omgevingsver-
gunning buiten behandeling hebben gelaten: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  Buiten 
behandeling gelaten 

Voor:    het bouwen van een gara-
ge/schuur op het achtererf 
van de woning   

Locatie:  Souburgstraat 2   
Datum ontvangst:  29-10-2020   

Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 11 november 2020       

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor: 
Omschrijving:   standplaatsvergunning 

voor de verkoop van 
oliebollen van 28 t/m 31 
december 2020 Sportlaan

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  04 november 2020
Zaaknummer:  Z-20-380849

Er zijn vergunningen geweigerd voor: 

Omschrijving:   kledinginzameling in 2021 
voor Stichting Artsen voor 
Kinderen

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  02 november 2020
Zaaknummer:  Z-20-369637

Omschrijving:   kledinginzameling in 2021 
voor Edukans

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  04 november 2020
Zaaknummer:  Z-20-369238

 Omschrijving:   kledinginzameling voor 
Stichting Salvatoriaanse 
Hulpactie in het jaar 2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  05 november 2020
Zaaknummer:  Z-20-365662

Omschrijving:   kledinginzameling 2021 
voor Orange Babies

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  05 november 2020
Zaaknummer: Z-20-369239

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.




