
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 26 september 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 06 40 18 04 96 en 
Ellen Knijf 06 53 35 93 32 ma, di, vr  
(woensdag in de even weken)
E. 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.
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. 

Sociaal Raadslieden geven informatie en 
advies 
Middelbare school
Gaat uw kind naar de middelbare school? 
Dan verandert er veel voor u en uw kind. 
Ook fi nancieel. Met welke kosten en uitgaven 
moet u rekening houden? 

Kosten ouders
De meeste schoolboeken hoeft u niet zelf te 
betalen. Maar uw kind heeft misschien wel 
een atlas, woordenboeken en een computer 
nodig. Ook een agenda, een goede tas, gym-
kleding, pennen, passer, rekenmachine, kaft-
papier en schriften zal uw kind nodig hebben. 
Misschien moet u een nieuwe fi ets kopen of 
een abonnement voor het openbaar vervoer.
 
Schoolreis en ouderbijdrage
Veel middelbare scholen organiseren uitstap-
jes of schoolreizen voor de leerlingen. Veel 
scholen vragen een ouderbijdrage voor allerlei 
activiteiten op school. 

Zak- en kleedgeld
Door zakgeld leert uw kind met geld om te 

gaan. Spreek af hoeveel zakgeld uw kind krijgt 
en wat hij of zij hiervan moet betalen. U kunt uw 
kind ook kleedgeld geven. Vanaf 13 jaar mogen 
kinderen al folders rondbrengen of oppassen.  

Nibud
Het Nibud geeft tips over zakgeld, kleedgeld 
en het besparen van kosten. Kijk op 
www.nibud.nl

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld vergoedt ook de schoolkos-
ten voor kinderen die naar de middelbare school 
gaan. Kijk op www.leergelddrechtsteden.nl of bel 
naar tel. 078-6123119.

Sociaal Raadslieden
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor 
een vergoeding van Stichting Leergeld of wilt 
u hulp bij de aanvraag, informatie of advies? 
Dan kunt u terecht op het spreekuur van de 
Sociaal Raadslieden. U kunt ook bellen naar 
tel. 078-2021220 of mailen naar sociaalraads-
lieden@stichtingwelzijnalblasserdam.nl

Nieuws

Nieuws

Steeds meer klachten over overlast 
door honden
De overlast door honden in ons dorp 
neemt toe. Dat merken we aan het aantal 
meldingen en we constateren het zelf. 
Op veel stoepen, in en rond speeltuinen en 
op kunstgras ligt hondenpoep. Ook lopen 
honden los op plekken waar ze aangelijnd 
moeten zijn. Dat kan tot gevaarlijke 
situaties leiden.

Bij het uitlaten van de hond bent u verplicht 
de hondenpoep op te ruimen. Alleen in een 
aantal aangewezen gebieden hoeft dit niet. 
Verspreid in het dorp staan hondenpoepbak-
ken waar u de poepzakjes in kwijt kan. 

Verboden voor honden
Honden zijn niet toegestaan in speeltuinen en 
op trapvelden en voetbalvelden. Doordat hon-
den toch op deze plekken rondlopen, kunnen 
kinderen niet veilig en schoon spelen. 

Honden aan de riem 
Hondenbezitters moeten hun viervoeter aan-
gelijnd houden. In de aangewezen losloopge-
bieden mag de hond wel los. De losloopgebie-

den herkent u aan een blauw of groen paaltje. 
Uw hond los laten lopen is op eigen risico, ook 
in de losloopgebieden. Ook als u de hond los 
laat lopen, is het de bedoeling dat u de poep 
opruimt. 

Oproep
Met elkaar moeten wij het dorp netjes te 
houden. Daarom doen we een oproep aan 
hondenbezitters om de voorschriften in acht 
te nemen. Heeft deze oproep niet het ge-
wenste resultaat, dan kunnen hondenbezitters 
rekenen op strenge en consequente hand-
having, zonder waarschuwing vooraf. Voor 
het laten liggen van hondenpoep kunt u een 
boete van 140 euro krijgen. De hond los laten 
lopen op een plek waar dat niet mag, kan een 
boete van 90 euro opleveren.

Op www.alblasserdam.nl staat een overzichts-
kaart van de losloopgebieden en uitlaatplaat-
sen waar uw hond los mag en waar wel of 
geen opruimplicht is (zoek op 'hondenpoep'). 
Wilt u overlast melden? 
Ga naar www.alblasserdam.nl/meldpunt.

Foto: Hondenbezitters moeten hun viervoeter aan de lijn houden en de poep opruimen. 
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De erfgoedcommissie vergadert

Op dinsdag 2 oktober 2018 vergadert de 
gemeentelijke erfgoedcommissie.

De vergadering vindt plaats in het gemeen-
tehuis, Cortgene 2, vanaf 15.00 uur. Een 
gedeelte van de vergadering is openbaar.

U kunt de agenda per email opvragen bij de 
secretaris van de erfgoedcommissie mevrouw 
c.m.corbeau@alblasserdam.nl. Wilt u gebruik 
maken van het spreekrecht? Meld u dan vóór 
maandag 1 oktober 2018 bij de secretaris via 
het emailadres hierboven.

Nieuws

Drechtstedendinsdag in teken van 
energietransitie
Op 2 oktober 2018 vindt er weer een 
Drechtstedendinsdag plaats. Dit keer in het 
Gemeentehuis van Papendrecht. De thema-
bijeenkomst (om 17:00 uur) en de Carrousel 
Integraal (om 19:30 uur) staan geheel in het 
teken van de Energietransitie. 

Samen met de portefeuillehouder Jacqueline 
van Dongen en voorzitter van de Programma-
raad Energiestrategie Drechtsteden Diederik 
Samsom hoort u tijdens de themabijeenkomst 
onder meer wat er allemaal bij komt kijken 
om bedrijven en particulieren de komende 

jaren gefaseerd 'los van aardgas' te krijgen. 
Tijdens de Carrousel Integraal wordt een 
Energiecafé georganiseerd waarbij u van deel-
nemende externe partners hoort wat en hoe 
zij gaan bijdragen aan deze mega operatie. 

Om 21:15 uur volgt dan nog de Carrousel 
Sociaal, waarin u bijgepraat wordt over 
Stroomlijn, het mobiliteitsplatform dat voor 
de inwoners van de Drechtsteden een aantal 
vormen van speciaal vervoer regelt. Daarna 
volgt nog de bespreking van het Voorstel 
wijziging eigen bijdragen Wmo.

Nieuws

Straatnaamadviescommissie vergadert
Op 27 september 2018 vergadert de gemeen-
telijke Straatnaamadviescommissie in het 
Quadrant, Anjerstraat 5, vanaf 12.45 uur. 
Deze vergadering is openbaar. U kunt de 
agenda per e-mail opvragen bij de secreta-

ris van de commissie mevrouw C. Corbeau, 
c.m.corbeau@alblasserdam.nl. Wilt u gebruik 
maken van het spreekrecht? Meld u dan vóór 
woensdag 26 september 2018, 12.00 uur bij de 
secretaris via het mailadres hierboven.



Vergunningen & Bekendmakingen

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

Verleend
Activiteit:   Kap, Weg aanleggen of 

veranderen    
  Het aanleggen van 

busbanen    
Locatie:  Edisonweg en Grote Beer 
Datum besluit:  13-09-2018    

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 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).  
          

Ingediend
Activiteit:  Bouw   
  Het plaatsen van een 

dakopbouw   
Locatie:  Waalsmondelaan 18 
Datum ontvangst:  10-09-2018   
 
Activiteit:  Bouw   
  Het plaatsen van een hijs-

kraan op de openbare weg   
Locatie:  Vijverhof 10 
Datum ontvangst:  14-09-2018   
 
Activiteit:  Inrit/Uitweg   
  Het maken van een bouw-

route naar de aanbouw 
achter het huis   

Locatie:  Vijverhof 10 
Datum ontvangst:  14-09-2018   

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, 
26 september 2018
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Basisregistratie personen (BRP)

Verstrekking van uw gegevens uit de basisregistratie personen (BRP)
Overheidsinstanties en de door de minister aangewezen instellingen, krijgen altijd gegevens uit 
de basisregistratie personen (BRP). Deze gegevens hebben zij nodig voor het uitvoeren van hun 
taken. 
Denk hierbij aan:
• Belastingdienst
• Justitie
• Pensioenfondsen
• Sociale Verzekeringsbank 
• instellingen voor bevolkingsonderzoek (borstonderzoek).
De gemeente is verplicht deze gegevens te verstrekken.

Andere instanties 
De gemeente geeft geen gegevens aan commerciële instellingen en privépersonen. Wel mag zij 
gegevens verstrekken aan instellingen met een maatschappelijk belang. Deze instellingen krijgen 
uw gegevens alleen als zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Als u niet wilt, kunt u 
om geheimhouding van uw gegevens vragen. 

Meer weten?
Op www.alblasserdam.nl leest u meer informatie. 
Als zoekwoord geeft u 'geheimhouding' in.

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

Gerard, DDD 06-11-1998 23-08-2018

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 (bij-
voorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het telefoonnum-
mer waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.

Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking wet milieubeheer

Op 6 september 2018 is een melding ontvan-
gen in het kader van het "Activiteitenbesluit 
milieubeheer". Het gaat over het lozen van 
grondwater afkomstig van een bronbemaling 
ten behoeve van mangatcontrole bij het tank-
station. De inrichting ligt aan het Nieuwland 
Parc 501-520 te Alblasserdam. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-18-340427.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, 

inlichtingen worden ingewonnen bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
tel.nr. 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat 
deze bekendmaking uitsluitend een informa-
tief karakter heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid.
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