
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 9 september 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.

  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam

Nieuws

Bijzonder cadeau voor commissaris
Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit kreeg vorige week een bijzonder cadeau van 
burgemeester Jaap Paans. Hij ontving een oud model radio met daarop 75 gesprekken over vrij-
heid. De burgemeester voerde deze gesprekken in mei met 75 Alblasserdammers tussen
 8 en 93 jaar oud. De aanleiding was de viering van 75 jaar bevrijding. Verhalen van mensen die de 
oorlog en de bevrijding zelf hebben meegemaakt zijn op deze manier bewaard voor toekomstige 
generaties.

Nieuws

Zonnepanelen? 
Wij helpen u graag op weg
Om de aanschaf van zonnepanelen makkelijker 
te maken, starten wij op 15 september een 
zonnepanelenactie. U bent verzekerd van een 
scherpe prijs en een betrouwbare leverancier. 
Bij de actie werkt de gemeente samen met het 
Regionaal Energieloket. 

Online informatiebijeenkomst dinsdag 
15 september
Op basis van prijs, kwaliteit en ervaring is de 
installateur gekozen die de zonnepanelen zal 
plaatsen. Het inkopen van de zonnepanelen 
voor alle deelnemers tegelijk, zorgt voor een 
scherpe prijs. Heeft u interesse? Meldt u dan 
aan voor de online informatiebijeenkomst op 
dinsdag 15 september. U krijgt meer informatie 

en kunt vragen stellen aan de gemeente, het 
Regionaal Energieloket en de installateur. 

Inschrijven voor de zonnepanelenactie
Wie wil meedoen doen aan de actie, kan zich 
vanaf 15 september inschrijven. Na inschrijving 
ontvangt u een uitnodiging om een digitale of 
telefonische woningopname te plannen met 
de installateur. Tijdens deze woningopname 
geeft de installateur advies over onder andere 
de hoeveelheid zonnepanelen en de locatie van 
de panelen. Na de woningopname ontvangt u 
vrijblijvend een persoonlijke offerte. Hierna kunt 
u besluiten of u wilt meedoen. Aanmelden voor 
de informatiebijeenkomst en inschrijven voor de 
actie doet u via www.regionaalenergieloket.nl.

Nieuws

Tweede leven voor molen Souburgh
Molen Souburgh is weer zo goed als nieuw. Na een restauratie die ruim een jaar duurde, neemt 
wethouder Arjan Kraijo op vrijdag 11 september de offi  ciële opening voor zijn rekening. De molen 
begint aan een tweede leven als bezoekersmolen. Om die reden is er een toegangsweg aangelegd. 
De bedoeling is om de molen meerdere dagen per week open te stellen. Twee molenaars geven 
dan tekst en uitleg aan de bezoekers. De Souburghse molen is gebouwd in 1860 om de gelijk-
namige polder te bemalen. Al sinds 1542 staat op deze plek een poldermolen. De Souburghse 
molen kwam in 2014 in handen van molenstichting SIMAV. De gemeente nam de kosten voor de 
restauratie op zich.

Foto Cees van der Wal
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Vergunningen & Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend: 

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO   

Voor:   het verzoek om wijziging 
gebruik van het 
bestemmingsplan   

Locatie:  Plantageweg 18 b   
Datum besluit:  24-08-2020   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:   het plaatsen van een 
tijdelijke tent t.b.v. 
cultureel centrum 
Landvast   

Locatie:  nabij Haven 4   
Datum besluit:  27-08-2020   

Activiteit:  Kap   
Voor:   het vellen of doen vellen 

van een houtopstand 
(witte paardenkastanje 
(Aesculus hippocastanum)   

Locatie:  Oost Kinderdijk 21   
Datum besluit:  24-08-2020   

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 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 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 
gemeente 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 plaatsen van een 
dakopbouw   

Locatie:  Batavierstraat 12   
Datum besluit:  25-08-2020   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:   het realiseren van een 
terrasuitbreiding Het 
Wapen van Alblasserdam   

Locatie:  Dam 24   
Datum besluit:  28-08-2020   

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het bouwen van een 

garage/schuur op het 
achtererf van de woning   

Locatie:  Souburgstraat 2   
Datum ontvangst:  22-08-2020   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van tijdelijke 

bakken en pallets op de 
stoep of straat   

Locatie:   Wilde Woutstraat 4 en 6 
Alblasserdam   

Datum ontvangst:  27-08-2020   

Activiteit:  Kap   
Voor:  het kappen van een boom   
Locatie:  Kortland 49   
Datum ontvangst:  27-08-2020   

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. 
       
Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 9 september 2020

Vergunningen & Bekendmakingen

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  Geboren  Datum uitschrijving
Boujibar, S 16-01-1980 30-07-2020

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe ver-
blijfplaats 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 telefoonnummer 
waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.

Nieuws

Sinds afgelopen weekend stroomt in Alblas-
serdam, Papendrecht en Kinderdijk zacht 
water uit de kraan. Hiermee gaat een wens 
van bewoners in vervulling, zegt drinkwater-
bedrijf Oasen. Het zachte water bevat minder 
kalk en laat dus minder kalkaanslag achter op 
kranen en douchetegels. Een ander voordeel 
is dat er minder zeep en wasmiddel nodig is. 
Dat is goed voor de portemonnee en beter 
voor het milieu.

Verbouwing productielocatie
Het zachte drinkwater komt vanuit een pro-
ductielocatie van Oasen in Langerak. Voor-
heen kreeg Alblasserdam drinkwater vanuit 
een locatie in Nieuw-Lekkerland. Omdat die 
op de schop gaat is deze locatie uitgeschakeld. 
Ook na de verbouwing blijft in ons dorp zacht 
water uit de kraan komen, belooft Oasen. 

Zacht water uit de kraan

Wethouders Arno Janssen (Papendrecht, links in beeld) en Peter Verheij (Alblasserdam, rechts in 
beeld) schakelden samen met Oasen directeur Walter van der Meer (achter in beeld) op vrijdag 4 
september de productielocatie in Nieuw-Lekkerland uit.
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