
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 11 juli 2018

Waar vindt u wat?
Postadres:  Postbus 2, 

2950 AA 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), 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, 
Marianne Vogelenzang en Ellen Knijf.
T: 078 - 770 6124
M: 06 40 18 04 96
ma, di, vr (woensdag in de even weken)
ma.vogelenzang@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
bmomanagement@alblasserdam.nl. 

Vergunningen en bekendmakingen

De directeur van de Sociale Dienst Drechtste-
den trekt per 15 juli 2018 het mandaatbesluit 
openbaar lichaam Drechtsteden Startersbeurs 
in. Met dit mandaatbesluit werd voorzien in 
een instrument om jongeren de mogelijkheid 
te bieden om via een leerwerktraject gedu-

rende zes maanden relevante werkervaring 
op te doen. Door het Drechtstedenbestuur is 
besloten de Startersbeurs aan te bieden tot en 
met 31 december 2017. Alle lopende trajecten 
zijn inmiddels beëindigd en het mandaatbe-
sluit is daarmee overbodig geworden. 

Intrekken mandaatbesluit openbaar 
lichaam Drechtsteden Startersbeurs

Intrekken mandaatbesluit 

Raads- en commissieagenda

Vanwege het zomerreces zijn er tot september geen vergaderingen van de gemeenteraad.

Nieuws

WMO Loket gesloten
Het WMO loket is van  06 08 2018 t/m 24 08 
2018 gesloten.

Voor vragen die niet kunnen wachten kunt u 
contact opnemen met de klantenservice van 
de SDD 078-7708910.

Nieuws

Aangepaste openingstijden Sociaal 
Raadslieden
Tijdens de vakantieperiode wijzigen de 
openingstijden van de Sociaal Raadslieden. 

Van 16 juli t/m 23 augustus 2018 is er inloop-
spreekuur op:

Dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

In deze periode is er geen spreekuur op 
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. 
Ook is er geen afsprakenspreekuur.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Alblasserdam maken 
bekend dat de volgende (aanvragen 
voor) de omgevingsvergunningen zijn: 

Verleend
Activiteit:   BouwBouw    
 Het maken van een aanbouw    
Locatie:  Resedastraat 24     
Datum besluit:  25-06-2018    

Activiteit:  Bouw    
  Het verbouwen van het woon-

huis en het plaatsen van een 
dakkapel op het achterdakvlak    

Locatie:  Molenkade 11    
Datum besluit: 28-06-2018    
  
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd met 

regels RO    
  Het plaatsen van een zadeldak 

op de garage    
Locatie:  Zeelt 166    
Datum besluit:  27-06-2018    

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 burge-
meester en wethouders van. Indiening van een 
bezwaarschrift betekent niet dat de werking 
van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening 
van een bezwaarschrift bestaat de mogelijk-
heid een voorlopige voorziening aan te vragen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam).  

Vergunningen en Meldingen, 11 juli 2018 


