
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 27 juni 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. 

CIG 
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. 

Privacy
Inmiddels leven we 
na 25 mei 2018. Die 
datum was de dead-
line voor de naleving 
van de Privacywet, de 
Algemene Verordening 
Bescherming Per-
soonsgegevens (AVG). 
Iedere burger krijgt 
hiermee te maken en 
deze AVG vraagt veel 
van organisaties en dus 
ook van gemeenten. 
In de gemeenteraad is ingestemd met het 
Privacybeleid Drechtsteden. Binnen de zeven 
aangesloten gemeenten wordt samengewerkt 
om privacy te waarborgen. Er zijn functionaris-
sen gegevensbeschermimg en privacyadviseurs 
aangesteld. De uitdagingen in onze (digitale) 
tijd zijn groot. Het CDA wil een goede naleving 
van de wet zodat burgers beschermd worden, 
maar daarnaast ook dat er geen onnodige 
kosten worden gemaakt met dit nieuwe beleid. 
Daar zullen we scherp op zijn bij de halfjaar-
lijkse evaluaties.

Overbruggingskrediet
Vorige week werd 
een raadsvoorstel 
aangenomen voor een 
overbruggingskrediet 
ten behoeve van de 
Stichting Sporthal 
Molenzicht. De bouw 
van deze hal is inmid-
dels in volle gang. Niet 
alle uitgaven van de 
stichting kunnen door 
inkomsten worden ge-
dekt. Vandaar het verzoek van de stichting het 
tekort tijdelijk door de gemeente te overbrug-

gen. Na maximaal elf maanden kan de stichting 
het geld en de  rente terugbetalen. Bekeken 
wordt of (een deel van) het te innen geld eerder 
beschikbaar kan komen. De gemeente heeft 
hiervoor een inspanningsverplichting op zich 
genomen in samenspraak met Woonkracht 10. 
Door de grote maatschappelijke belangen heeft 
de gemeenteraad ingestemd met het voorstel, 
hoewel wij als CU wel vraagtekens hebben bij 
een bankiersrol van de gemeente.

De AVG, een last of een lust
Tijdens de raadsver-
gadering van 19 juni 
heeft de gemeen-
teraad het privacy-
beleid Drechtsteden 
vastgesteld. Aanleiding 
hiervan is de nieuwe 
wetgeving Algemene 
Verordening Gege-
vensbescherming 
(AVG). Er is gekozen 
om regionale functiona-
rissen voor de Drecht-
steden aan te wijzen. De meningen over de 
AVG zijn verdeeld. De één vindt het een last en 
de ander een lust. D66 wil er voor waken om 
ongenuanceerd een oordeel te geven over een 
wet die gaat over ons recht op privacy, zoals 
dat ook in onze Grondwet is beschreven. Met 
de invoering van de AVG worden instanties 
en bedrijven die persoonsgegevens willen 
registreren, verplicht om alleen op basis van 
een juiste grondslag deze vast te leggen. D66 is 
voorstander hiervan en wil de ingezette kosten 
geëvalueerd zien. 

Vaccinatiegraad
Soms is een klein puntje van groot belang. Dat 
vinden wij van PvdA Alblasserdam over de 
begroting van de Dienst Gezondheid en Jeugd. 

Hierin werd terecht 
aangekaart dat de vac-
cinatiegraad landelijk 
en in bijzonder in de 
Alblasserwaard naar 
beneden gaat. Vreemd 
dat hier geen activi-
teiten aan verbonden 
waren in het actieplan. 
De PvdA Alblasserdam 
vindt het van groot 
belang dat de vaccina-
tiegraad omhoog gaat 
en op het verantwoorde 
peil wordt gebracht. Fijn dat heel de raad dit 
steunde. Wel met de aantekening dat de keuze 
op vaccineren 
een eigen keuze moet zijn. Wij zullen de activi-
teit van de Dienst Gezondheid en Jeugd hierop 
monitoren en verdere acties op dit onderwerp 
steunen. Want het streven naar de gezondste 
jeugd van Nederland is waar de PvdA Alblasser-
dam voor staat! 

Mercon-Kloos
Vorige maand is de 
raad akkoord gegaan 
met het stedenbouw-
kundig plan Mercon-
Kloos. Dit nadat de 
ontwikkelaar verschil-
lende inspreekses-
sies had belegd met 
raadsleden en omwo-
nenden. Wij prijzen de 
opzet, diversiteit en 
ruimtelijke kwaliteit 
van het plan. Aandachtspunt blijft parkeren en 
de aansluitingen op het bestaande wegennet. 
Daarnaast maken wij ons zorgen over de voor-
gestelde invulling van het middengebied 
(hotel, museum, shop en horeca). Op dit mo-

ment is het nog niet aannemelijk dat dergelijke 
functies passend zijn. We moeten goed besef-
fen dat een dergelijk grootschalige ontwikkeling 
niet op zichzelf staat. Dat vraagt eerst om nader 
onderzoek waarna pas een integrale afweging 
kan worden gemaakt.

Zorg
Onze jeugdzorgtaken 
hebben we regionaal 
georganiseerd bij de 
Dienst Gezondheid en 
Jeugd (DG&J). Bij het 
bespreken van hun 
begroting hebben wij 
als gemeenteraad een 
zienswijze ingediend. 
Wat de VVD betreft 
heeft de daarin uit-
gesproken zorg twee 
kanten. De DG&J slaagt 
er bij herhaling niet in om de zorg te leveren 
binnen het daarvoor beschikbaar gestelde 
budget en klopt daarom elke keer opnieuw 
aan voor extra geld. Dat is een zorg. Daar-
naast krijgen we niet het beeld dat er op een 
goede manier snel de goede zorg op de juiste 
plek komt. Niet uit de stukken, niet uit wat we 
hierover terughoren uit ons dorp. Misschien is 
dat nog wel onze grootste zorg. Snijden in de 
bureaucratie en zorgen dat elke euro bestemd 
voor de zorg, ook daadwerkelijk aan zorg 
besteed gaat worden.          

Blik op de raad

CDA, 
Margreet de Deugd

CU, Teus Stam

D66, Ivana Glavaš

PvdA, 
Wim van Krimpen

SGP, Jaco Brand

VVD, Herman Verweij

Elk jaar is het voor de start van de zomer-
vakantie extra druk in de Publiekswinkel. 
Veel bewoners komen in die periode naar 
de gemeente om paspoorten en identiteits-
kaarten aan te vragen. 
Om bezoekers tijdens deze drukte 
tegemoet te komen, is de Publiekswinkel 
extra open op 2 zaterdagochtenden. 

Op zaterdag 30 juni en 7 juli bent u tussen 9.00 
uur en 12.00 uur welkom voor het aanvragen 
van uw: 

• Nederlandse paspoort                        
• Nederlandse Identiteitskaart
• Rijbewijs
• Uittreksel / afschrift (kan ook digitaal)
• Adreswijziging (kan ook digitaal) en
• Ophalen van uw documenten

U vindt ons (in verband met de renovatie 
van het gemeentehuis) tijdelijk in de nieuwe 
Publiekswinkel aan het Cortgene 9A. 

Vergeet u niet vooraf een afspraak te 
maken?
Door de beperkte ruimte werken wij alleen op 
afspraak. Dat geldt zowel voor de extra open-
stellingen op zaterdag als voor de reguliere. 
Betalen is alleen mogelijk met pin. 

Een afspraak maakt u eenvoudig via 
www.alblasserdam.nl (vul in het zoekveld het 
product in waarvoor u een afspraak wit 
maken) of via ons telefoonnummer 14 078.

Publiekswinkel 2 zaterdagochtenden extra open

Nieuws Nieuws

Nieuw telefoonnum-
mer Centrum voor 
Jeugd en Gezin
Het CJG is vanaf nu bereikbaar via het nummer 
088-1237007. Binnen het CJG werken maat-
schappelijk werkers en jeugdprofessionals om 
zowel kinderen als volwassenen een steun in 
de rug te geven als dat even nodig is. Het CJG is 
te vinden aan de Zeelt 2. Het gebouwtje op het 
schoolplein van basisschool het Nokkenwiel.



Vergunningen & Bekendmakingen

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

Verleend
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO, Inrit/Uit-
weg, het bouwen van een 
schuur    

Locatie:  Scheepsbouwplein 8     
Datum besluit:  15-06-2018    
  
Activiteit:   Kap, het vellen of te doen 

vellen van een houtopstand 
(1 winterlinde (Tilia cordata))    

Locatie:  Da Costastraat 48     
Datum besluit:  12-06-2018    
  
Activiteit:   Kap, het vellen of te doen 

vellen van een houtopstand 
(es)    

Locatie:  Scheldeplein    
Datum besluit:  12-06-2018    

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).  
          
Verlengen:
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO, het plaat-
sen van 2 nieuwe balkons 
en het aanpassen van twee 
buitenkozijnen    

Locatie:  De Alblashof 1a 

Datum besluit:  14-06-2018    
  
Ingediend:
Activiteit:   Aanleg (Uitvoeren werk 

of werkzaamheid), Han-
delen in strijd met regels 
RO, het aanbrengen van 
bestrating   

Locatie:   Scheepmakersstraat 1 
Datum ontvangst: 12-06-2018   
 
Activiteit:   Bouw, het bouwen van een 

ondersteunende construc-
tie onder de uitkragende 
galerijen   

Locatie:    Van Eesterensingel 
15 t/m 49    

Datum ontvangst: 11-06-2018   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO, het maken 
van een dakopbouw   

Locatie:   Reigerstraat 12 te   
Datum ontvangst:  14-06-2018   
 
Activiteit:   Kap, het vellen of te doen 

vellen van een houtopstand 
(1 els)   

Locatie:  C6350   
Datum ontvangst:  11-06-2018   
 
Activiteit:  Sloop, Aanvraag sloopver-

gunning Kortland 15   
Locatie:   Kortland 15   
Datum ontvangst:  08-06-2018   
 
Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan 
op dit moment geen bezwaar of beroep wor-
den ingediend. Dat kan pas nadat het college 
over deze aanvragen heeft beslist. 
Die beslissing wordt eveneens bekend 
gemaakt in deze krant. 
          
Vergunningen en Meldingen, 27 juni 2018

Gemeentenieuws

Dorp met karakter

Basisregistratie personen (BRP)

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

Bezemer, ANM 17-10-1984 03-05-2018

Piqué, DC 02-06-1990 03-05-2018

Sandifort, JJ 19-09-1987 03-05-2018

Schouten, G 09-08-1961 03-05-2018

van Wingerden, D 21-05-1987 12-04-2018

Zwaneveld, M 26-03-1991 03-05-2018

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 
(bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het telefoon-
nummer waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.

Alblasserdam, 27 juni 2018


	1112553
	1146869

