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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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Geef uw 
mening over 
afvalzameling
Bent u tevreden over de afvalinzameling en het 
afvalbrengstation of kan het in uw ogen beter? 
Over deze en andere zaken die te maken heb-
ben met het werk van afvalinzamelaar HVC 
kunt u vanaf deze week online uw mening 
geven.

HVC peilt de mening van inwoners om de 
dienstverlening te kunnen verbeteren. HVC 
doet dit soort onderzoeken geregeld in alle 
gemeenten waarvoor het bedrijf werkt. Om 
een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat 
zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. 
I&O Research voert het onderzoek uit. U vindt 
de vragenlijst op www.startvragenlijst.nl/hvc. 

  
 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

28 september 2020

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Binnen en buiten Thuis

Voor bezoek thuis geldt: 
maximaal 3 personen (exclusief 
kinderen t/m 12 jaar).

Binnen totaal maximaal 
30 personen.

Buiten totaal maximaal 
40 personen.

Uitzonderingen gelden voor onder 
andere uitvaarten, detailhandel en 
scholen. Voor culturele instellingen 
kunnen lokaal uitzonderingen 
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties, 
bijvoorbeeld musea en 
monumenten, geldt: bezoek 
op basis van een reservering 
per tijdsvak.

Gezelschappen tot 
maximaal 4 personen, 
zowel binnen als buiten.

Kom je terug uit een gebied 
met een oranje reisadvies 
vanwege corona, dan ga je 10 
dagen in thuisquarantaine. 
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar 
de kinderopvang, school en sport. 

Vermijd drukke 
plekken.

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je handen 
en nies in je elleboog.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen. 
Kijk voor actuele informatie op de website van de 

gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Werk

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

30

3

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een niet-
medisch mondkapje verplicht. 

Vervoer

Beperk je aantal reizen.

Het aantal besme�ingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal 
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Sport

Geen publiek bij sport, zowel 
amateur als professioneel.

Sluiting van sportkantines.

Horeca  (eet- en drinkgelegenheden)

Vanaf 21.00 uur geen 
nieuwe bezoekers.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de 
deur), een gezondheidscheck 
en een vaste zitplaats zijn altijd 
verplicht. Bezoekers worden 
gevraagd zich te registeren.

Sluiting a�aalrestaurants 
uiterlijk om 2.00 uur en 
geen verkoop van alcohol 
na 22.00 uur.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registeren.
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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 wijzigen van de pui  
Locatie:   Dam 73   
Datum besluit:  17-09-2020  

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een 

dakopbouw op de diverse 
woningen  

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

Datum besluit:  17-09-2020  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het plaatsen van een dak-
opbouw  

Locatie:   Waalsmondelaan 44   
Datum besluit:  11-09-2020  

Activiteit:  Bouw, Roerende zaken  
Voor:    het plaatsen van tijdelijke 

bakken en pallets op de 
stoep of straat  

Locatie:   Wilde Woutstraat 4 en 6 
Datum besluit:  17-09-2020  

Activiteit:  Kap  
Voor:    het vellen of doen vellen 

van 38 houtopstanden  
Locatie:   Cortgene 2   
Datum besluit:  15-09-2020  

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren  

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

Locatie:    t.h.v. Edisonweg 60
Datum besluit:  11-09-2020  
      
Verleende onttrekkingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende onttrekkingsvergunning hebben 
verleend:

Voor:   het omzetten van zelf-
standige in onzelfstandige 
woonruimte 

Locatie:   Plantageweg 8  
Datum besluit:  11-09-2020 
    
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).
      
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
besloten hebben de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken:

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 

Voor:    het bouwen van een wo-

ning  
Locatie:   Hof van souburgh, kavel 4  
Datum besluit:  07-09-2020  

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 aankopen van een 

strook gemeentegrond 
naast de woning

Locatie:   Cortgene 51   
Datum ontvangst:  16-09-2020  

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorgevel van 
de woning  

Locatie:   Van Hogendorpweg 84   
Datum ontvangst:  17-09-2020  

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het omzetten van het 

bestaande pand naar 
woningen  

Locatie:   Vinkenpolderweg 38 
Datum ontvangst:  10-09-2020  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het plaatsen van een dak-
opbouw  

Locatie:   Leeuwerikstraat 30   
Datum ontvangst:  16-09-2020  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het plaatsen van een dak-
opbouw  

Locatie:   Reigerstraat 18   
Datum ontvangst:  17-09-2020  

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO, Reclame (Niet 
gespecifi ceerd) 

Voor:    het verzoek om wijziging 
gebruik van het bestem-
mingsplan  

Locatie:   Edisonweg 50 b   
Datum ontvangst:  16-09-2020  

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:    het gebruiken van het fi ets-

pad  
Locatie:   Edisonweg 5   
Datum ontvangst:  15-09-2020  

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren  

Voor:    het plaatsen van een con-
tainer  

Locatie:   Weegbree 8   
Datum ontvangst:  17-09-2020  

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:  Inrit/Uitweg
Voor:    het realiseren van een op- 

en uitrit  
Locatie:   Patrijsstraat 2   
Datum ontvangst:  07-09-2020  

Vergunningen en Meldingen, 
30 september 2020
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Afvalwijzer al 
ontdekt?
Ontdek de nieuwe functie in de afval-app! 
Maak een foto en zie in welke bak afval hoort.
U kunt de app downloaden in de App Store en 
in Google Play. 

Raads- en commissievergaderingen

Mantelzorg onderwerp tijdens 
Drechtstedendinsdag
Oud-staatssecretaris mw. Clémence Ross-van 
Dorp spreekt tijdens Drechtstedendinsdag op 
6 oktober over respijtzorg en wat gemeenten 
kunnen doen om deze zorg goed te organise-
ren. Dit gebeurt tijdens de Carrousel Sociaal die 
om 19.30 uur begint. Respijtzorg is zorg voor 
mantelzorgers.

Schuldhulpverlening
Tijdens de Carrousel Sociaal gaat het verder 
over de Verordening maatwerkvoorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden. 
Om 21.30 uur start een informatiebijeenkomst 
over de aanpassingen in de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (2021) en de ontwikke-
ling van het beleidsplan Schuldhulpverlening 
2021-2024 Drechtsteden. Als een voorgaand 
onderwerp korter duurt of uitloopt, kunnen de 
aanvangstijden eerder of later zijn.

Online bijeenkomst
Vanwege de maatregelen rond het coronavirus, 
is de bijeenkomst in de Lockhorst in Sliedrecht 
alleen toegankelijk voor raads- en collegeleden 
van de Drechtstedengemeenten. Publiek kan 
de bijeenkomst volgen via de website https://
drechtsteden.notubiz.nl. Meer informatie, zoals 
agenda's en bespreekstukken, vindt u in het 
Raadsinformatiesysteem van de Drechtsteden 
(www.drechtsteden.nl/drechtraad).

De Drechtsteden
Het samenwerkingsverband Drechtsteden 
bestaat uit 7 gemeenten: Alblasserdam, Dor-
drecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido 
Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijnd-
recht. De raadsleden van de Drechtsteden 
beraden zich over onderwerpen die onze regio 
aangaan. 
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Omgevingsvergunning BCTN
Zaaknummer: Z-19-359564

Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam maakt bekend dat zij voorne-
mens is een omgevingsvergunning te verlenen 
aan BCTN Alblasserdam B.V. in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
De aanvraag betreft het aanpassen van de in-
richting met activiteiten aangaande het uitbrei-
den van de bestaande begassingen naar 8000 
containers en hierop aansluitend het ontgas-
sen van containers, gelegen aan de Nieuwland 
Parc 429 te Alblasserdam. De aanvraag voor 
de omgevingsvergunning is ontvangen op 6 
september 2019. 
De aanvraag is ingediend door LBPSIGHT B.V. 
namens BCTN Alblasserdam B.V.

De ontwerpbeschikking en andere ter zake 
zijnde stukken liggen van 1 oktober 2020 tot en 
met 12 november 2020 ter inzage. Wanneer u 
de ontwerpbeschikking in een gemeentehuis of 
servicepunt wilt inzien, adviseren wij u vooraf 
een afspraak te maken met een medewerker 
van het team Omgeving, bereikbaar via tele-
foonnummer 14 0186.

Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzagelegging kan een 
ieder gedurende 6 weken schriftelijke of mon-
delinge zienswijzen inbrengen bij burgemees-
ter en wethouders van Alblasserdam, namens 
dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Hierna zullen 
wij een defi nitief besluit opstellen waartegen 
belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Voor het naar voren brengen van mondelinge 
zienswijzen kan contact worden opgenomen 
met de behandelend ambtenaar (de heer G. 
Capelle, 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.


