
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 28 maart 2018

Waar vindt u wat?
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: 14-19.30 uur
Dinsdag: 09-12 uur
Woensdag: 14-19.30 uur
Donderdag: 09-12 uur
Vrijdag: 09-12 uur
Ook voor vergunningen en bouw- en 
woningtoezicht kunt u tijdens deze uren 
terecht.

Zorgloket 
Maandag t/m vrijdag 9-12 uur
078-7706190

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031 

Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft 
twee bedrijfscontactfunctionarissen, 
Floor Dil en Ellen Knijf. 
Bel 14078 voor een afspraak of kijk op 
www.alblasserdam.nl/ondernemen

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.

Het adres van de Stichting Welzijn Alblas-
serdam is Cortgene 20 in Alblasserdam, 
tel. 078 – 20 21 220.

Inloopspreekuur:
•  maandag: 13.00 uur – 16.30 uur
•  dinsdag en donderdag: 

9.00 uur -16.30 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. 

Uit de gemeenteraad

In de burgerzaal van het gemeentehuis van 
Alblasserdam zullen op donderdag 29 maart 
2018 de nieuw gekozen gemeenteraadsleden 
worden geïnstalleerd. Deze raadsvergadering 
start om 20.00 uur. 

Informatie over de raad is terug te vinden in 
het Raadsinformatiesysteem (RIS) dat u kunt 
vinden op de website van de gemeente 

Alblasserdam, www.alblasserdam.nl. Als u op 
de foto van de gemeenteraad klikt komt 
u direct in het RIS.

Voor vragen kunt u terecht bij de griffi  e van 
de gemeenteraad, griffi  er@alblasserdam.nl of 
078-770 6014/6015. 

Tussen 9 en 13 april 2018 gaan controleurs 
van het bureau Legitiem BV langs de deuren in 
Alblasserdam om hondenbezit te inventarise-
ren. Dit doen zij in opdracht van SVHW die de 
hondenbelasting int voor de gemeente. 
De controleurs kunnen zich legitimeren als 
werknemer van LEGITIEM BV.
Wanneer u een hond heeft, bent u verplicht 
aangifte te doen van hondenbezit. Als de con-
troleurs een hond aantreffen waarvoor u geen 
belasting betaalt, melden zij dat bij SVHW. 

U kunt uw hond aanmelden via www.svhw.nl/
hondenbelasting of door te bellen met 0186 
577 222 of 0800 02 00 873. Wijzigingen of 
afmeldingen kunt u ook doorgeven aan het 
SVHW. Afmelden kan alleen via de website of 
schriftelijk. Eventueel teveel betaald belasting-
geld krijgt u dan terug.

Vergunningen en meldingen 

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

Verleend
Activiteit:   Bouw

Het plaatsen van transpa-
rante en wegschuifbare 
balkonbeglazing    

Locatie:   Kraanbaan 332 
Datum besluit:  14-03-2018    
    
Activiteit:   Bouw

Handelen in strijd met 
regels RO    

    Het uitbreiden van de 
woning met een aanbouw    

Locatie:   Prinses Marijkestraat 18    
Datum besluit:  13-03-2018    
           
Geweigerd 
Activiteit:   Bouw

Het plaatsen van een 
dakkapel    

Locatie:   West Kinderdijk 155     
Datum besluit:  14-03-2018    
 
Bezwaar  
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat 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 burge-
meester en wethouders van Alblasserdam. 
Indiening van een bezwaarschrift betekent niet 
dat de werking van het besluit wordt uitge-
steld. Na indiening van een bezwaarschrift be-
staat de mogelijkheid een voorlopige voorzie-
ning aan te vragen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht 
team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).  
  
Verlengd 
Activiteit:   Bouw

Het bouwen van een 
nieuwe bedrijfsgebouw    

Locatie:    Nieuwland Parc ong. 
(B 4333)    

Datum besluit:  12-03-2018    
  
Ingediend
Activiteit:   Bouwen en Aanleg 

(Uitvoeren werk of 
werkzaamheid), Bouw, 
Het plaatsen van een 
damwand   

Locatie:   Pijlstoep 40 
Datum ontvangst:  13-03-2018   
 
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 28 maart 2018   

Hondenbelasting

Raadsvergadering

Nieuwe en grotere gemeenteraad 
voor Alblasserdam

Nieuws

Bij de gemeenteraadsverkiezing in Alblas-
serdam zijn de SGP, de PvdA en de VVD als 
winnaars uit de bus gekomen. De partijen 
kregen er elk een zetel bij. Omdat het 
aantal inwoners tot meer dan 20.000 steeg, 
telt de gemeenteraad twee zetels meer 
dan in de afgelopen vier jaar, 19 in totaal.

De SGP werd de grootste partij met vijf zetels, 
gevolgd door de PvdA met vier zetels. CDA en 
VVD hebben elk drie zetels, D66 en de Chris-
tenUnie elk twee. De volgende kandidaten zijn 
gekozen:

SGP: Peter Verheij, Jaco Brand, Albert Brasser, 
Corné van Werkhove en Jan Mark ten Hove
PvdA: Dorien Zandvliet, Orhan Yilmaz, 
Haci Edogan en René Zonnebeld
CDA: Arco Strop, Margreet de Deugd en 
Arie van 't Zelfde

VVD: Herman Verweij, Catharina Leeuwis en 
Arjan Dekker
D66: Ramon Pardo Kruidenier en Ivana Glavaš
ChristenUnie: Teus Stam en Peter Sterrenburg 

Waardering
,,Het gemeentebestuur heeft de afgelopen 
vier jaar nadrukkelijk met inwoners en orga-
nisaties in het dorp samengewerkt. De uitslag 
laat zien dat de kiezers het gevoerde beleid 
waarderen'', zei burgemeester Jaap Paans in 
een reactie op de verkiezingsuitslag. Bijna 
60 procent van de kiesgerechtigden bracht 
zijn stem uit. Daarmee is de opkomst een 
fractie lager dan vier jaar geleden. De nieuwe 
gemeenteraad wordt, donderdag 
29 maart, geïnstalleerd.

Nieuws


