
Eerste luchtkwaliteitsmeter voor 
echtpaar Hoeijenbos

Bram en Lya Hoeijenbos kregen donder-
dag 18 oktober als eerste deelnemers aan 
het project BinnensteBuitenMeten een 
luchtkwaliteitsmeter. Rik Janssen, gede-
puteerde van de provincie Zuid-Holland en 
wethouder Arjan Kraijo reikten de meter 
uit. Vertegenwoordigers van leverancier 
uHoo installeerden het apparaat in hun 
huiskamer.

,,Ik ben benieuwd wat we inademen'', zei Lya 
Hoeijenbos op de vraag waarom ze meedoet 
aan het project. ,,Wij wonen dicht bij de A15 
en hebben de ramen vaak open. Je vraagt je 
dan toch af wat dat voor effect heeft.''

Thuis aan de slag
Het echtpaar Hoeijenbos hoort bij de ruim 
zestig deelnemers aan het project. De ko-
mende weken worden zij allemaal van een 
luchtkwaliteitsmeter voorzien. Gedurende een 
jaar meten zij stoffen in huis die schadelijk 
kunnen zijn voor de gezondheid zoals stikstof-
dioxide en fi jnstof. De meter registreert ook 
stoffen waardoor je je minder prettig kunt 
gaan voelen zoals koolstofdioxide. Een app 
maakt de meetwaarden op telefoon of tablet 
zichtbaar. Bij een slechte luchtkwaliteit krijgen 
de deelnemers tips om de luchtkwaliteit te 
verbeteren. Bijvoorbeeld meer of juist minder 
ventileren. Het project is bedoeld om mensen 
bewuster te maken van de luchtkwaliteit in 
hun eigen omgeving en de invloed die zij daar 
zelf op kunnen hebben. ,,Wij zijn al langer 

bezig om onze inwoners hierover te infor-
meren'', zegt wethouder Arjan Kraijo. ,,Het is 
goed om te merken dat de deelnemers aan 
het project willen weten hoe het bij hen thuis 
gesteld is met de luchtkwaliteit en wat zij kun-
nen doen om die te verbeteren.''

Buitenluchtmeters
De gemeente en de provincie gebruiken de 
meetresultaten ook om een beter beeld te 
krijgen van de kwaliteit van de lucht in huizen 
en gebouwen. Verder hopen zij antwoord te 
krijgen op de vraag welke invloed de kwa-
liteit van de buitenlucht heeft op de bin-
nenlucht. Daarover is op dit moment nog 
weinig bekend. Daarom wordt ook een aantal 
buitenluchtmeters in het dorp geplaatst. Alle 
meetgegevens bij elkaar leveren informatie op 
over de luchtkwaliteit in Alblasserdam. 

Samen sterk voor schone lucht
BinnensteBuitenMeten is een project in het 
kader van Samen sterk voor schone lucht, het 
actieprogramma van de gemeente Alblas-
serdam, haar inwoners en ondernemers en 
de provincie Zuid-Holland. De provincie stelt 
de luchtkwaliteitsmeter van uHoo aan de 
deelnemers beschikbaar. Leerlingen van het 
Da Vinci College in Dordrecht helpen bij de in-
stallatie van de meter bij de deelnemers thuis. 
Zij bemannen ook een helpdesk. Bewoners 
én ondernemers in Alblasserdam kunnen zich 
nog aanmelden door een mail te sturen naar: 
binnenstebuitenmeten@alblasserdam.nl.
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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. 

Raads- en commissieagenda

Dinsdag 30 oktober vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van het ge-
meentehuis. De agenda en stukken voor deze vergadering treft u in het Raadsinformatiesysteem 
op de website.

Geachte pleegouders,

Recentelijk ben ik benaderd door een pleegou-
der uit Alblasserdam om mee te werken aan de 
organisatie van een ontmoetingsmoment voor 
alle Alblasserdamse pleegouders tijdens de 
Week van de Pleegzorg. Aan dit verzoek voldoe 
ik graag.

Pleegzorg is een zeer belangrijke, mooie, maar 
ook intensieve vorm van jeugdhulp waar ik 
grote bewondering voor heb. Uit onderzoek 
weten we dat bijna alle pleegouders sterke 
behoefte om hun ervaringen te delen met 
andere pleegouders. 

Daarom nodig ik u graag van harte uit voor 
een High Tea op 31 oktober van 10.00-12.00 
in Landvast, Haven 2 te Alblasserdam. Doel 
van deze ochtend: kennismaken met elkaar en 

uitwisselen over de belangrijkste thema’s ten 
aanzien van pleegzorg in Alblasserdam. Ook 
kunnen we met elkaar bezien of en op welke 
wijze u elkaar kan versterken in uw rol als 
pleegouder. 

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen 
(NVP) zet zich ervoor in dat iedere pleegouder 
toegang heeft tot een netwerk van pleeggezin-
nen. Daarom zijn zij bij de organisatie van deze 
ochtend betrokken.

U kunt zich aanmelden voor deze ochtend via 
b.kraal@alblasserdam.nl. 

Ik hoop u deze ochtend graag te ontmoeten,

Met vriendelijke groet,
A.D. Zandvliet
Wethouder jeugdhulp

High Tea tijdens Week van 
de Pleegzorg

Column: blik op ons college

foto: Gedeputeerde Rik Janssen (links) en wethouder Arjan Kraijo (midden) overhandigden de 
eerste luchtkwaliteitsmeter aan Bram en Lya Hoeijenbos (rechts). Naast de gedeputeerde staat 
Albert Groenewoud van uHoo.
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Drechtstedendinsdag 6 november 2018

Op 6 november 2018 vindt er weer een 
Drechtstedendinsdag plaats, dit keer in 
het Gemeentehuis van Papendrecht. 
Tien keer per jaar vergaderen de Drecht-
raadsleden over onze regio. Dit wordt 
Drechtstedendinsdag genoemd.

Op dinsdag 6 november vindt de eerstvol-
gende Drechtstedendinsdag plaats in het 
gemeentehuis van Papendrecht.
De avondvergaderingen starten om 19:00 uur 
met de Carrousel Sociaal, waarop een aantal 
technische wijzigingen van verordeningen 
geagendeerd staat.

Om 19:30 uur begint de Carrousel Integraal, 
waarin de voorzitter van de Economic Deve-
lopment Board (EDB), de heer Sjoerd Volle-
bregt, in gesprek gaat met de Drechtraadsle-
den en andere aanwezigen over de resultaten 
van de EDB. Net als vorig jaar komt een aantal 
young professionals aan het woord en wordt 
ingegaan op de Groeiagenda en de initiatie-
ven die zijn ondernomen om de Groeiagenda 
kleur te geven.

Rond 20:45 uur begint de Drechtraadsverga-
dering, waar onder meer de bespreking van 
het Voorstel wijziging eigen bijdragen Wmo op 
de agenda staat.

Meer informatie
Meer informatie in het Raadsinformatiesys-
teem van de Drechtraad. Heeft u vragen? 
Stuur ze aan regiogriffi  e@drechtsteden.nl



Vervolg vorige artikel >> 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

  Het bouwen van een 
nieuwe woning met 
diverse werkzaamheden 
terreininrichting   

Locatie:  Vinkenpolderweg 2   
Datum ontvangst:  12-10-2018   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO   
  Het realiseren van een 

garage   
Locatie:  Vinkenpolderweg 33 d   
Datum ontvangst:  12-10-2018   
 
Activiteit:  Kap   
  Het vellen of doen vellen 

van één houtopstand (één 
Alnus glutinosa (zwarte 
els))   

Locatie:   Achter Da Costastraat 48 
te Alblasserdam

Datum ontvangst:  09-10-2018   
 
Activiteit:  Kap   
  Het vellen of doen vellen 

van twee houtopstanden  
(twee x Alnus glutinosa 
(zwarte els))   

Locatie:  Bos Rijkee te Alblasserdam
Datum ontvangst:  09-10-2018   

Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen vel-

len van één houtopstand 
(één Corylus colurna 
(boomhazelaar))

Locatie:  Groenplantsoen achter  
  Akkerwinde 25 te  

Alblasserdam
Datum ontvangst:  09-10-2018   
 
Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen vel-

len van een houtopstand 
(een Crataegus monogyna 
(eenstijlige meidoorn))   

Locatie:   Groenplantsoen Fop 
Smitstraat 39 te  
Alblasserdam   

Datum ontvangst:  09-10-2018   
 
Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen vel-

len van twee houtopstan-
den (één Carpinus betulus 
'Fastigiata' (berk) (één 
Corylus culurna (Turkse 
hazelaar))

Locatie:   Groenplantsoen naast 
Begoniastraat 4  en 
Parallelweg 2 te  
Alblasserdam 

Datum ontvangst:  09-10-2018   
 
Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen vellen 

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

Locatie:   Groenplantsoen nabij de 
Van Coulsterweg te  
Alblasserdam   

Datum ontvangst: 09-10-2018   

Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen 

vellen van één houtop-
stand (één Alnus glutinosa 
'Laciniata' (zwarte els))

Locatie:   Tegenover Blokweerweg 
107 te Alblasserdam     

Datum ontvangst:  09-10-2018   
 
Activiteit:  Sloop   
  Het slopen bestaande 2/1 

kapwoning aan de Vinken-
polderweg 2 en 4   

Locatie: Vinkenpolderweg 2   
Datum ontvangst:  09-10-2018   

Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen vel-

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

Locatie:   Langs het wandelpad in 
recreatiegebied 't lamme-
tjeswiel te Alblasserdam 

Datum ontvangst:  09-10-2018   
 
Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (een 
Aesculus hippocastanum 
(witte paardenkastanje)

Locatie:   Maasstraat te Alblasserdam
Datum ontvangst:  09-10-2018   
 
Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen 

vellen van één houtop-
stand (één Alnus Cordata 
(hartbladige els))

Locatie:   Naast Weegbree 7 te 
Alblasserdam

Datum ontvangst:  09-10-2018   
 
Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen vel-

len van één houtopstand 
(één Quercus ruba (Ameri-
kaanse eik))

Locatie:   Nabij Biezenkamp 11 te 
Alblasserdam    

Datum ontvangst:  09-10-2018   

Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen vel-

len van een houtopstand 
(een Acer saccharinum 
(zilveresdoorn))

Locatie:   Nabij de Esdoornlaan 21 
en 16 te Alblasserdam

Datum ontvangst:  09-10-2018   
 
Activiteit:  Kap   
  Het vellen of doen vellen 

van een houtopstand (1x)   
Locatie:  Park Huis Kinderdijk  
Datum ontvangst:  09-10-2018   
 
Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen vel-

len van vier houtopstan-
den (vier Carpinus betulus 
'Fastigiata' (gewone haag-
beuk)

Locatie:   Parkeerplaats voor de 
ophaalbrug Kraanbaan  
te Alblasserdam  

Datum ontvangst:  09-10-2018   

Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen vel-

len van twee houtopstan-
den (twee Prunus 'Spire') 
(sierkers))

Locatie:   Plantsoen achter Reiger-
straat 28 te Alblasserdam 

Datum ontvangst:  09-10-2018   

Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen vel-

len van twee houtopstan-
den (twee Prunus schmittii 
(Japanse sierkers))

Locatie:   Plantsoen nabij W. de 
Zwijgerlaan 18 en 24 te 
Alblasserdam

Datum ontvangst:  09-10-2018   
 
Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen vel-

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

Locatie:   Plantsoen op de begraaf-
plaats Kerkstraat te 
Alblasserdam 

Datum ontvangst:  09-10-2018   
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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

Çelen, K 07-05-1975 24-08-2018

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

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

Activiteit:  Bouw    
  Interne verbouwing kan-

toorpand    
Locatie:  Kelvinring 84    
Datum besluit:  10-10-2018    
    
Activiteit:   Werk of werkzaamheden 

uitvoeren    
  Het ophogen van het 

perceel    
Locatie:  Molenkade 11    
Datum besluit:  08-10-2018    
  
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).  

Verlengd
Activiteit:  Inrit/Uitweg    
 Het maken van een uitrit    
Locatie:  Rembrandtlaan 63    
Datum besluit:  09-10-2018    
  
Ingediend 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO   
  Het plaatsen van een 

dakterras   
Locatie:  Cortgene 11   
Datum ontvangst:  11-10-2018   


	1112570
	2-23 okt

