
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 5 december 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,  
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.
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. 

Raads- en commissievergaderingen

Op dinsdag 11 december is een integrale 
raadscommissie Grondgebied, Bestuur en 
Samenleving.  In deze vergadering bespreekt 
de commissie het raadsvoorstel 'Renovatie 
gemeentehuis en omzetting naar Huis van de 
samenleving'. De vergadering begint om 19.30 
uur en vindt plaats in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis. 

Afhankelijk van de eindtijd van deze commis-
sie (uiterlijk 22.30 uur) gaan aansluitend de 
commissies Grondgebied (Burgerzaal) en 
Bestuur & Samenleving (k114) van start. 
Agenda en stukken van de vergaderingen 
treft u in het Raadsinformatiesysteem op de 
website. 

Nieuws

Hou 't gezellig: stook hout bewust
Een knapperend haardvuur is gezellig, 
vooral tijdens de donkere en koude winter-
maanden. Helaas is de rook die vrijkomt 
alles behalve gezond. Houtrook is een be-
langrijke bron van fi jnstof dus brandende 
haarden, kachels en vuurkorven zijn slecht 
voor de luchtkwaliteit.

Met een paar eenvoudige maatregelen 
beperkt u de gezondheidsrisico's en de 
milieuschade van houtrook aanzienlijk:

Tips voor bewust hout stoken
- Laat uw schoorsteen één keer per jaar vegen. 
Op www.schoonsteenveger.nl vindt u een 
erkende schoorsteenveger.

- Stook niet bij windstil of mistig weer. Rook 
die blijft hangen is vervelend voor de buren 
en voor mensen met astma of andere lucht-
wegproblemen.

- Gebruik altijd goed gedroogd hout.
- Zet de luchttoevoer naar de schoorsteen 
volledig open.

-  Controleer de kleur van de rook. Bij een 
goede verbranding ziet u kleurloze rook.

- Zorg voor aanvoer van frisse lucht in de 
kamer.

- Laat het vuur vanzelf uitdoven.

Samen sterk voor schone lucht
Onder het motto 'Samen sterk voor schone 
lucht' werkt de gemeente samen met onder 
meer de provincie, ondernemers en inwoners 
aan een betere luchtkwaliteit in Alblasserdam. 
Ook u kunt een bijdrage leveren, bijvoorbeeld 
door hout bewust te stoken. 
Bent u benieuwd naar de plannen van de 
gemeente, wilt u meer tips of heeft u zelf 
ideeën? Kijk dan eens op 
www.alblasserdam.nl/luchtkwaliteit.

Nieuws

Afvalbakken en hondenpoepbakken
Uit voorzorg voor vernieling worden vanaf de eerste week december alle hondenpoepbakken 
verwijderd. De hondenpoepbakken worden teruggeplaatst in de tweede week van januari 2019.
De gele afvalbakken blijven beschikbaar. 

vRaAgt u Zich SomS Af: 
hOoRt DiT nU Bij pLasTIc?

DOE DE CHECK!
Wat hoort er bij plastic?
• is het een verpakking?
• is het leeg?
• komt het uit keuken of badkamer?

3x Ja? 
Dan hoort het bij plastic, blik & drinkpakken.

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Uitzonderingen: plastic verpakkingen met een 
aluminium binnenlaagje zoals chipszakken en -kokers, 
koffi everpakkingen, knijpzakjes (Capri-Sun, Breaker, 
kattenvoerzakjes) en soepzakken. 
Deze producten mogen bij restafval. Het aluminium-
laagje maakt het folie ongeschikt voor recycling.

Meer weten? Ga naar hvcgroep.nl

Ontwerp bestemmingsplan 
Vinkenpolderweg 1-3
Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, 
met ingang van 6 december 2018 gedurende 
zes weken, het ontwerp van het bestemmings-
plan "Alblasserdam Vinkenpolderweg 1-3" 
ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 
een viertal grondgebonden woningen op een 
voormalige agrarische bedrijfslocatie.

Ter inzage legging
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 
6 december 2018 voor een ieder ter inzage. 
Het ontwerpplan en de bijbehorende stukken 
zijn ook digitaal te zien en te downloaden op 
www.alblasserdam.nl > Ruimtelijke plannen 
> Bestemmingsplannen > Ontwerpbestem-
mingsplan Vinkenpolderweg 1-3 en op 

www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijke-
plannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0482.
bpvkpoldrwg1en3100-on01)

Zienswijzen
Binnen genoemde termijn kan een ieder 
zijn of haar zienswijze over het ontwerpplan 
schriftelijk kenbaar maken bij de gemeente-
raad (Postbus 2, 2950AA, Alblasserdam). 
Ook het indienen van een mondelinge reactie 
is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur 
uiterlijk een week voor het einde van de ter 
inzage legging, een telefonische afspraak te 
worden gemaakt met de afdeling RMO 
(078) 7706107.
Voor meer informatie kunt u bellen met de 
afdeling RMO. 

Alblasserdam, 5 december 2018
Burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam

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

Activiteit:  Bouw    
    Het aanpassen van 

de kozijnen    
Locatie:   Merelstraat 10    
Datum besluit:  19-11-2018    

Activiteit:  Bouw    
    Het veranderen en vergro-

ten van de woning door het 
plaatsen van een dakkapel 
in het voordakvlak    

Locatie:   Ruysdaellaan 15    
Datum besluit:  19-11-2018 

Activiteit:  Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO    

    Het plaatsen van een paal 
met zonnepaneel    

Locatie:    Edisonweg / Voltastraat 
Alblasserdam    

Datum besluit:  21-11-2018    
   
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van één houtopstand (sier-
peer cv. (Pyrus calleryana 
'Chanticleer')  

Locatie:    Johan de Wittstraat 
t.o. nr 31 en 33    

Datum besluit:  19-11-2018    
  
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van acht houtopstanden 
(acht Fraxinus excelsior 
'Atlas' (gewone es)  

Locatie:    De Van Coulsterweg 
(groenplantsoen), 
Alblasserdam    

Datum besluit:  19-11-2018  

Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden 
(twee Ulmus x hollandica 
(Hollandse iep)   

Locatie:    Esdoornlaan nabij huis-
nummers  21 en 16 
Alblasserdam    

Datum besluit:  19-11-2018    

Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (een 
Fraxinus excelsior 'West-
hof's Glorie' (zilveresdoorn)    

Locatie:    Waalsingel, plantsoen 
tegenover huisnummer 
52 , Alblasserdam    

Datum besluit:  19-11-2018    

Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vel-

len van een houtopstand 
(een Populus nigra (zwarte 
populier)

Locatie:    Langs het wandelpad in 
recreatiegebied 't lam-
metjeswiel Alblasserdam    

Datum besluit:  19-11-2018    
    
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand 
(een Alnus Cordata 
(hartbladige els) 

Locatie:    Naast Weegbree 7 
Alblasserdam    

Datum besluit:  19-11-2018    

Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vel-

len van een houtopstand 
(een Cedrus libani 'Glauce' 
(atlasceder)   

Locatie:    Plantsoen tegenover Don-
kersloot 12 Alblasserdam    

Datum besluit:  19-11-2018    
  
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van één houtopstand 
(Italiaanse populier 
(Populus nigra 'Italica')  

Locatie:    Recreatiegebied 't Lam-
metjeswiel Alblasserdam    

Datum besluit:  19-11-2018    
 
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden 
(twee Prunus 'Spire' 
(sierkers)

Locatie:    Reigerstraat, Eksterstraat 
en Waalsingel (plantsoen 
wat tussen deze straten 
ligt)    

Datum besluit:  19-11-2018    
 
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden 
(twee Prunus 'Spire' 
(sierkers)

Locatie:    Reigerstraat, plantsoen 
achter de woningen t.h.v 
nummer 28   

Datum besluit:  19-11-2018    
  
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van één houtopstand (kren-
tenboopje (Amelanchier 
arborea 'Robin Hill')

Locatie:   Speeltuin achter Zeelt 83    
Datum besluit:  19-11-2018    

Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vel-

len van een houtopstand 
(een Juglans nigra (zwarte 
walnoot)

Locatie:    Kerkstraat, plantsoen op 
de begraafplaats    

Datum besluit:  19-11-2018    

Activiteit:   Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van 17 houtopstanden 
(15 x Fraxinus excelsior 
(gewone es), 1 x Fraxinus 
excelsior "Atlas" (gele es) 
en 1 x Fraxinus excelsior 
"Westhof's Glorie (es)  

Locatie:   Sportpark Souburgh   
Datum besluit:  20-11-2018    
  
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden 
(een Carpinus betulus 
'Fastigiata' (berk) en een 
Corylus culurna (Turkse 
hazelaar)   

Locatie:    Begoniastraat 4  en Paral-
lelweg 2 (groenplantsoen)    

Datum besluit:  21-11-2018    

Vergunningen & Bekendmakingen
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (een 
Crataegus monogyna 
(eenstijlige meidoorn)  

Locatie:    Groenplantsoen tegen-
over de Fop Smitstraat 39    

Datum besluit:  21-11-2018    

Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van vier houtopstanden 
(vier Carpinus betulus 'Fas-
tigiata' (gewone haagbeuk))    

Locatie:    Kraanbaan, op het par-
keerterrein    

Datum besluit:  21-11-2018    

Activiteit:  Kap
    Het vellen of te doen vel-

len van één houtopstand 
(krimlinde (Tilia x europaea 
'Euchlora) 

Locatie:    Plantsoen Scheldeplein 
t.o. Maastraat 24    

Datum besluit:  21-11-2018    
  
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (Acer 
campestre (veldesdoorn)    

Locatie:    Plantsoen schuin t.o. 
Hobbemalaan 13    

Datum besluit:  21-11-2018    

Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (een 
Alnus glutinosa (zwarte els)    

Locatie:     Da Costastraat 48, aan de 
achterzijde  

Datum besluit:  22-11-2018    
  
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  (een 
Corylus colurna (boomha-
zelaar) 

Locatie:    Akkerwinde 25, groen-
plantsoen aan de achter-
zijde    

Datum besluit:  22-11-2018    
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (een 
Alnus glutinosa 'Laciniata' 
(zwarte els)

Locatie:    Blokweerweg, tegenover 
huisnummer 107    

Datum besluit:  22-11-2018    
 
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (een 
Quercus ruba (Amerikaanse 
eik)

Locatie:    Houtopstand bevindt zich 
nabij Biezenkamp 11    

Datum besluit:  22-11-2018    

Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (een 
Tilia x europaea 'Euchlora' 
(krimlinde)  

Locatie:    Lindelaan, groenplantsoen 
tegenover nummer 10    

Datum besluit:  22-11-2018    
    
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand 

(een Fraxinus exelsior 
'Atlas' (gewone es) 

Locatie:    Van Coulsterweg (groen-
plantsoen)   

Datum besluit:  21-11-2018    
  
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 realiseren van een 

rookkanaal langs kopgevel 
ten behoeve van een kachel   

Locatie:    Adriaan van Ostadelaan 
60   

Datum ontvangst:  17-11-2018   
 
Activiteit:  Bouw   
    Het plaatsen van 2 dak-

kapellen   
Locatie:    Van Oldenbarneveld-

straat 60    
Datum ontvangst:  22-11-2018   
 
Activiteit:  Bouw, Reclame   
    Het plaatsen van reclame 

op bestaand winkelpand   
Locatie:   Wilgenplein 12   
Datum ontvangst:  20-11-2018   
 
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. 
          
Ingetrokken
Activiteit:   Bouw Zaak afgehandeld 
    Het ophelderen van de 

bestaande 
compartimentering   

Locatie:   Maasstraat 30   
Datum ontvangst: 26-10-2018   
 
Activiteit:  Bouw 
    Vooroverleg welstand dak-

kapel Vijverhof 32   
Locatie:   Vijverhof 32   
Datum ontvangst:  02-11-2018   
 
Vergunningen en Meldingen,  
woensdag 5 december 2018                  
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