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Ontwerp bestemmingsplan 150kVOndergronds kabeltracé Dordrecht
Merwedehaven - Alblasserdam
Het college van burgemeester en wethouders
van Alblasserdam maakt bekend dat op grond
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) het ontwerp van het bestemmingsplan
"150kV-Ondergronds kabeltracé Dordrecht
Merwedehaven - Alblasserdam" vanaf maandag
14 januari 2019 tot maandag 25 februari 2019
voor een ieder ter inzage ligt.
Plangebied
De ondergrondse hoogspanningsverbinding
komt te liggen binnen het grondgebied van drie
gemeenten, te weten Alblasserdam, Dordrecht
en Papendrecht. In Alblasserdam volgt het tracé
grotendeels het tracé van de bestaande bovengenondse 150 kV-hoogspanningsverbinding
Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam en de
150 kV-verbinding Alblasserdam-Arkel. Nadere
informatie kunt u inwinnen via de projectwebsite van TenneT https://www.tennet.eu/nl/onshoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/dordrecht-merwedehaven-alblasserdam/.
Het ontwerpplan en de bijbehorende stukken
zijn ook digitaal te zien en te downloaden op
www.alblasserdam.nl > Ruimtelijke plannen >

Bestemmingsplannen > Ontwerpbestemmingsplan 150kV-Ondergronds kabeltracé Dordrecht
Merwedehaven - Alblasserdam en op
www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0482.
BP150kVtrace097-on01).
Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat
de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te
reageren door middel van het indienen van een
zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij de
gemeenteraad van Alblasserdam, Postbus 2,
2950 AA, Alblasserdam. Ook het indienen van
een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor
dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week
voor het einde van de ter inzage legging, een
afspraak te maken met het taakveld ruimtelijke
ordening van de afdeling RMO (078) 7706107.
Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze
kenbaar te maken.
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Burgemeester en wethouders van Alblasserdam

Bekendmaking

Belastingverordeningen

Het college van burgemeester en wethouders
van de Gemeente Alblasserdam maakt bekend
dat de gemeenteraad op 18 december 2018
de volgende belastingverordeningen heeft
vastgesteld:
- Verordening op de heﬃng en invordering van
leges 2019;
- Tarieventabel 2019, behorende bij de
Verordening op de heﬃng en invordering
van leges 2019;
- Verordening op de heﬃng en invordering van
precariobelasting 2019;
- Tarieventabel, behorende bij de Verordening
op de heﬃng en invordering van precariobelasting 2019;
- Verordening op de heﬃng en invordering van
afvalstoffenheﬃng 2019;
- Verordening op de heﬃng en invordering van
begrafenisrechten 2019;
- Verordening op de heﬃng en invordering van
hondenbelasting 2019;
- Verordening op de heﬃng en invordering van
marktgelden 2019;

- Verordening op de heﬃng en invordering van
onroerende-zaakbelastingen 2019;
- Verordening op de heﬃng en invordering van
rioolheﬃng 2019;
- Verordening op de heﬃng en invordering van
toeristenbelasting 2019;
- Verordening kwijtscheldingen gemeentelijke
belastingen en heﬃngen 2019.

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

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
Het aanpassen van de vloer
in hal MW5
Marineweg 1
27-12-2018
Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Het plaatsen van een
dakopbouw
Waalsingel 46
24-12-2018

Het bezwaar moet worden 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:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Roerende zaken
Het plaatsen van een container t.b.v. interne verbouwing
Wilgenplein 12
23-12-2018

Bouw
Het plaatsen van 2 dakkapellen

Locatie:
Datum besluit:

Van Oldenbarneveldstraat 60
24-12-2018

Activiteit:

Kap (Niet gespeciﬁceerd)
Het vellen of te doen vellen
van een houtopstand (een
Fraxinus excelsior
(gewone es)
Park Huis Kinderdijk
24-12-2018

Omgevingsvergunningsvrij project
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Het maken van een aanbouw
De Savornin Lohmanweg 40A
20-12-2018

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen
binnen zes weken na de dag van verzenddatum
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 gronden van
het bezwaar.

Bouw
Het plaatsen van een
dakkapel
Rietgors 26
24-12-2018

Locatie:
Datum besluit:

Buiten behandeling laten
Activiteit:
Kap
Het vellen of te doen vellen
van twee houtopstanden
(twee Acer)
Locatie:
Bos Rijkee Alblasserdam
Datum ontvangst: 23-12-2018

Vergunningen en Meldingen,
9 januari 2019

Deze verordeningen en tabellen treden in werking met ingang van de eerste dag na die van
bekendmaking.
De genoemde verordeningen en tarieventabellen liggen 12 weken na deze publicatie ter
inzage op het gemeentehuis van de gemeente
Alblasserdam. Een ieder kan op verzoek en
tegen betaling van leges een afschrift van dit
besluit ontvangen.
De verordeningen en tabellen worden tevens
gepubliceerd op de website van de gemeente
Alblasserdam.

Raads- en commissievergaderingen
Dinsdag 15 januari vergaderen de Drechtsteden in Landvast. Deze avond zijn er vanaf

19.30 uur drie carrousels (Integraal, Bestuur &
Middelen, Sociaal), er is geen Drechtraad.

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.
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Een actiever en zorgzamer 2019!

Nieuwjaarsbijeenkomst
woensdag 9 januari 2019

19.30 - 21.30 uur | Cultureel Centrum Landvast, Haven 4

Graag nodigen wij u uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 9 januari van
19.30 tot 21.30 uur in Cultureel Centrum Landvast aan de Haven 4. Dit keer staat de
bijeenkomst in het teken van Actiever en zorgzamer met daarin een rol voor de jeugd
via Route 22.
Route 22 gaat over de toekomst van de jeugd in Alblasserdam. Hoe kunnen we onze
jongeren (ver-)binden aan en behouden in ons dorp. Wat is daar bijvoorbeeld voor
nodig? Reden temeer om hen te vragen dit keer de Nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Laat u verrassen, want dit jaar is de bijeenkomst in een ander, jong jasje gestoken
met aandacht voor jong en oud. Rond 20.30 uur zullen de jongeren op het podium in
gesprek gaan met de burgemeester. We hopen u op 9 januari te ontmoeten!
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