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Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

Nieuws

Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Alblasserdam maakt bekend, dat
het heeft besloten om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen en hiertoe
een bord model Reglement Verkeerstekens 1990
met een onderbord te plaatsten.
Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden
aangelegd op de volgende locatie: De Savornin
Lohmanweg ter hoogte van nummer 6a

van de Algemene wet bestuursrecht tegen voornoemd besluit bezwaar instellen bij het college
van burgemeester en wethouders van Alblasserdam. Het bezwaar moet schriftelijk worden
ingediend en tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener,
- de dagtekening,
- een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en,
- de gronden van het bezwaar.

Belanghebbenden kunnen gedurende een
termijn van zes weken na heden o.g.v. artikel 7:1

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Alblasserdam maken
bekend dat de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning zijn:
Ingediend:
Bouw
het plaatsen van een
medicijn uitgifterobot bij
apotheek Dok 11 in een
bestaand kozijn
Locatie:
Parallelweg 11 te
Alblasserdam
Datum ontvangst: 31-12-2018

Niet gespeciﬁceerd
het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
Locatie:
Korenbloemstraat e.o.
Alblasserdam
Datum ontvangst: 04-01-2019

Activiteit:

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.

Ingetrokken:
Activiteit:

Activiteit:

Raads- en commissievergaderingen
Op dinsdag 22 januari vergaderen de raadscommissies Grondgebied en Bestuur &
Samenleving in Landvast. Deﬁnitieve tijdstip,

Activiteit:

agenda en stukken treft u vanaf 17 januari in
het Raadsinformatiesysteem op de website.

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en
achterzijde
Locatie:
Rietgors 1 te Alblasserdam
Datum ontvangst: 03-01-2019

Kap, het vellen of te doen
vellen van een houtopstand
(een Fraxinus excelsior
(gewone es)
Locatie:
Park Huis Kinderdijk,
Alblasserdam
Datum ontvangst: 09-10-2018

Vergunningen en Meldingen, 16 januari 2019

Waar vindt u wat?
Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

Publiekswinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (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 woningtoezicht 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 loket 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.stichtingwelzijnalblasserdam.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.

