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Postadres:  Postbus 2,  
2950 AA Alblasserdam

Telefoon: 14078 (vijfcijferig)

Website: www.alblasserdam.nl 

Volg ons ook op social media
 

 @gemAlblasserdam

  gem.Alblasserdam

  gemAlblasserdam

Publiekswinkel
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 
communicatie@alblasserdam.nl.

NieuwsBlik op de raad

Raads- en commissievergaderingen

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 
december 2019 in Landvast. De agenda en 
verdere details van deze vergadering kunt u 
vanaf donderdag 12 december terug vinden 

in het raadsinformatiesysteem op de website 
van de gemeente Alblasserdam, 
www.alblasserdam.nl.

Hou ’t gezellig: stook bewust
Heeft u de bilboards alweer zien staan met 
de slogan 'Hou ’t gezellig: stook bewust' erop? 
Deze campagne is ondertussen in de hele 
regio opgepakt om mensen aan te sporen 
bewuster met hout stoken om te gaan. 

Sfeerverhogend
Nu de temperatuur daalt en de avonden lang 
en donker zijn, wordt in menig huis weer fl ink 
gestookt. En natuurlijk is zo’n vuurtje in de 
haard sfeerverhogend. Helaas heeft ongeveer 
1 op de 3 Nederlanders weleens last van de 
open haard, houtkachel, barbecue of vuur-
korf van de buren. Vooral mensen met COPD, 
astma, bronchitis en gevoelige luchtwegen 
kunnen veel hinder hebben van rook en ver-
brandingsgassen. 

Stookalert
Sinds kort geeft het RIVM een stookalert 
af. Dit is een nieuw instrument om mensen 
bewust te maken van de gevolgen van het 
stoken. De waarschuwing wordt gegeven 
als de weersomstandigheden ongunstig zijn 
waardoor rook blijft hangen. In Alblasserdam 
is tot op heden nog geen stookalert gegeven. 
Dat neemt niet weg dat u maatregelen kunt 
nemen om het samenleven in Alblasserdam 
voor iedereen prettig te houden. 

Stooktips
MilieuCentraal geeft op haar website een 
aantal stooktips. De top 10 komt neer op het 

volgende:

1.  Laat de open haard of kachel wat vaker uit 
en stook hooguit 4 uur op een dag

2.   Laat het vuur uit bij windstil of mistig weer
3.   Stook alleen droog hout
4.    Stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of 

geïmpregneerd
5.    Maak het vuur aan met de Zwitserse me-

thode (leg de kleinste houtjes bovenop de 
stapel en steek het vuur van bovenaf aan)

6.    Laat de schoorsteen minstens één keer per 
jaar goed vegen

7.    Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal 
open

8.    Houd de ventilatieroosters in huis tijdens 
het stoken open (of zet een raampje open)

9.    Controleer of je goed stookt. Een goed vuur 
heeft gele, gelijkmatige vlammen en er 
komt bijna geen rook uit de schoorsteen

10.  Gebruik hout met het FSC of EPEFC keur-
merk, dat garandeert dat het uit 
verantwoord 
beheerd bos komt

Ik wens u gezellige 
dagen toe.

Arjan Kraijo
Wethouder
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De jaarwisseling, een feest voor 
iedereen!
Nog even en het is weer oud en nieuw. Som-
mige mensen kunnen zich geen jaarwisse-
ling zonder vuurwerk voorstellen, anderen 
halen opgelucht adem als de knallen zijn 
verstomd. Om er een feest voor iedereen van 
te maken, heeft de burgemeester in de zomer 
met inwoners gesproken die hierover wilden 
meedenken. Die gesprekken zijn de basis voor 
een aantal spelregels waarover u hier meer 
kunt lezen. In de Klaroen van woensdag 18 
december publiceren we een kaart met de 
plekken waar bepaalde spelregels gelden. 
Vanaf volgende week kunt u alle informatie 
ook vinden op www.alblasserdam.nl.

Kinderen en vuurwerk
Vuurwerk afsteken kan voor kinderen best 
spannend zijn. Daarom komen er plekken 
waar kinderen en hun ouders/verzorgers op 
oudejaarsavond tussen 18.00 en 19.00 uur 
rustig met elkaar vuurwerk kunnen afsteken. 
Hoe ze dat veilig kunnen doen, leren de leer-
lingen van groep 8 van de basisscholen tijdens 
vuurwerklessen op school. Ook krijgen zij een 
vuurwerkbril. 

Dieren en vuurwerk
Om de overlast voor dieren zoveel mogelijk te 
beperken is het niet gewenst om vuurwerk af 
te steken rondom de kinderboerderij en beide 
maneges. Bovendien doen we een oproep om 
op 31 december van 22.00 tot 23.00 uur geen 
vuurwerk af te steken. Dat geeft hondenbezit-
ters de kans om nog even met hun viervoeter 
naar buiten te gaan voor het laatste rondje in 
het oude jaar.

Aandachtsgebieden
De Fop Smitstraat en het gebied rondom het 
schoolplein en voetbalkooi bij het Palet krijgen 
extra aandacht van ons en van de hulpdien-
sten. Dit heeft te maken met de overlast die 
hier vorig jaar ontstond. Ook de Jongeren Ont-
moetingsplaats (JOP) aan de Rembrandtlaan 
verdient extra aandacht. De JOP is een plek 
waar jongeren bij elkaar kunnen komen, maar 
ook hier gelden de vuurwerkregels. Vuurwerk 
afsteken vóór 31 december mag dus ook hier 
niet. We vragen de jongeren en de omwonen-
den om een oogje in het zeil te houden.

Carbid schieten
Carbidschieten op oudejaarsavond kan van 
18.00 's avonds tot 2.00 uur 's nachts op het 
grasveld aan de Kabelbaan tegenover de 
carpoolplaats. Wie carbid wil afschieten moet 
vooraf een melding doen via evenementen@
alblasserdam.nl. Mensen die daar hun hond 
uitlaten vragen wij om begrip voor dit tijdelijke 
ongemak. 

Vuurwerkafval inleveren 
Na de jaarwisseling zien we graag snel weer 
schone straten. Vuurwerkafval is niet goed 
voor het milieu en vuurwerk dat niet is afge-
gaan, kan gevaarlijk zijn. Daarom loont het, 
net als voorgaande jaren, om vuurwerkafval in 
te leveren. Elke volle zak met vuurwerkresten 
levert een snackbon op van snackbar Den 
Dam. 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari
De nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeente-
bestuur is woensdagavond 8 januari 2020 
van 19.30 – 21.30 uur in Landvast. 

Komt u ook? Noteer deze datum dan alvast in 
uw agenda! Volgende week staat de uitnodi-
ging op onze Gemeentepagina.
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Bedankje voor Onderwijsroute

Vergunningen & Bekendmakingen

Op 26 november 2019 heeft de raad van de 
gemeente Alblasserdam de Huisvestingsverorde-
ning Alblasserdam 2020 vastgesteld. Per besluit 
van gelijke datum is de Huisvestingsverordening 
Alblasserdam 2019 ingetrokken.

De Huisvestingsverordening is een verordening 
die conform afdeling 3:4 van de Algemene wet 
bestuursrecht bekend dient te worden gemaakt 
en bevat regels met betrekking tot de verdeling 
van woonruimte. Nieuw is dat de verordening 
is aangevuld met de bevoegdheid voor het col-
lege van burgemeester en wethouders om een 
overgangsregeling vast te stellen voor bestaande 

gevallen van onzelfstandige woonruimte. Boven-
dien is opgenomen dat vergunningen steeds voor 
5 jaar verleend worden.

Het besluit treedt op 1 januari 2020 in werking. 
De verordening is voor een ieder in te zien op 
www.overheid.nl en ligt daarnaast, op afspraak, 
ter inzage.

Voor vragen over of een nadere toelichting op de 
Huisvestingsverordening kunt u contact opne-
men met de gemeente Alblasserdam 
(T: 14 078) of de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid (T: 078 770 8585).

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Algemene plaatselijke verordening 

Er zijn vergunningen verleend voor: 
Omschrijving:   het houden van een kerst-

zang op 17 december 2019 
op het plein voor de Grote 
Kerk

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  03 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-359929

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens is 
met dit besluit, binnen zes weken na dagtekening 
ervan schriftelijk bezwaar maken bij de Burge-
meester van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA 
Alblasserdam. 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht moet het bezwaarschrift onderte-
kend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: 
uw naam en adres, de datum, de omschrijving 
van het besluit waartegen u bezwaar maakt en 
de reden van uw bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst 
niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht. Indien daarvoor naar uw mening aan-
leiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen.

Z-19-359392
KENNISGEVING
WEIGERINGS BESCHIKKING
GELIJKWAARDIGE VOORZIENING

Het college van burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam heeft besloten om een
omgevingsvergunning te weigeren aan De Touw-
baan Buurtsuper, gelegen aan de Van
Hogendorpweg 6 te Alblasserdam. Het betreft 
het plaatsen van een compacte vetafscheider die
voldoet aan de NEN-EN 1825-1 en 2. De beschik-
king met bijbehorende stukken is op afspraak 
tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 
3311 KJ Dordrecht.
Via telefoonnummer (078) 770 8585 kunt u een 
afspraak maken.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar
maken tegen deze beschikking. Het maken van 
bezwaar dient te geschieden door het indienen 
van een bezwaarschrift gericht aan de burge-
meester en wethouders van Alblasserdam, 

Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Een bezwaar-
schrift kan worden ingediend gedurende een 
termijn van 6 weken na de datum van verzending 
van deze beschikking.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
dient in ieder geval het volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
-  een omschrijving van de beschikking 

waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot het
treffen van een voorlopige voorziening bij de 
Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening 
moet worden gedaan bij de Voorzitter van de 
Afdeling Rechtbank Rotterdam. Deze kan een 
voorlopige
voorziening treffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokkenbelangen, dat vereist.

Wethouder Dorien Zandvliet reikte 4 december 
een plaquette en een bloemetje uit aan vertegen-
woordigers van Stichting Waardenburgh en Tri-
bus Pro. Zo bedankte ze hen voor het meedoen 
aan de Onderwijsroute. Stichting Waardeburgh 
biedt zorg aan senioren. Tribus pro is een klein-
schalige praktijk in Alblasserdam voor specialis-
tische jeugdhulp, opvoedhulp en psychosociale 
begeleiding.

Kijkje achter de schermen
De Onderwijsroute helpt de leerlingen van scho-
len voor voortgezet onderwijs in Papendrecht bij 
het maken van keuze voor een vervolgopleiding. 
Tijdens de route nemen ze bij allerlei organisaties 
een kijkje achter de schermen. Zo kunnen ze 
ontdekken wat hen aanspreekt. 

Regionaal loopbaanbedrijf
Als een bedrijf of organisatie vijf jaar meedoet 
aan de Onderwijsroute krijgt het een plaquette 
en mag het zich een Regionaal loopbaanbedrijf 
in de West Alblasserwaard noemen. Op de 
plaquette staat een logo van 3 O's die met elkaar 
verbonden zijn. De O's staan voor Onderwijs, 
Ondernemers en Overheid. De kleuren rood, geel 
en blauw staan voor de gemeenten Alblasser-
dam, Molenlanden en Papendrecht. 
De middelbare scholen in Papendrecht ontvan-
gen veel leerlingen uit deze gemeenten.

Bloemen en een schildje van wethouder Dorien Zandvliet voor Tribus pro (foto links) en 
Stichting Waardenburgh (foto rechts).

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend: 

Activiteit:  Kap   
Voor:   het vellen of doen vellen van 

een houtopstand (2 acers)   
Locatie:  Van Oldenbarneveltstraat 11 b   
Datum besluit:  27-11-2019   

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 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). 

Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw, Inrit/Uitweg   
Voor:   het bouwen van een vrijstaande 

woning   
Locatie:   Waterhoven Oost, kavel 331 

Alblasserdam   
Datum ontvangst:  29-11-2019   

Activiteit:  Bouw, Reclame   
Voor:   het vervangen van de 

handelsreclame   
Locatie:  Haven 1   
Datum ontvangst: 26-11-2019   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:  het plaatsen van een afvalcontainer   
Locatie:  Brunel 10   
Datum ontvangst: 22-11-2019   

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.    
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