
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.
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Vinkenpolderweg tijdelijk dicht voor het 
doorgaande verkeer
In opdracht van de gemeente gaat aannemer 
Hak B.V. de toegang tot de woonwagenlocatie 
aan de Vinkenpolderweg inrichten. Daarom is de 
Vinkenpolderweg van maandag 15 juli 09.00 uur 
tot en met vrijdag 19 juli 16.00 uur afgesloten 
voor al het doorgaande verkeer.

Omleidingsroutes
Doorgaand verkeer wordt omgeleid. De omlei-
dingsroutes staan met borden aangegeven.
De hulpdiensten hebben te allen tijde door-
gang. Bewoners, bedrijven en verenigingen in 
de directe omgeving zijn geïnformeerd over de 
afsluiting. De planning is onder voorbehoud van 
het weer en onvoorziene omstandigheden.

NieuwsBlik op ons college

Verleng op tijd uw reisdocument
Moet uw paspoort of ID-bewijs binnenkort 
vernieuwd worden? Maak dan op tijd een 
afspraak. Het duurt vijf werkdagen of - tegen 
extra kosten - één dag met een spoedaan-
vraag. Let op: op 17 en 18 juli is een spoed-
aanvraag doen niet mogelijk. 

Als u naar het buitenland gaat, houdt u er dan 
ook rekening mee dat het document in 
sommige landen nog een aantal maanden 
geldig moet zijn na terugkomst in Nederland.

Nieuws

Kinderdijk

Afgelopen week werden wij verrast door het idee 
om Nederlandse Werelderfgoederen in het zon-
netje te zetten tijdens het Eurovisie Songfestival 
dat volgend jaar in Nederland wordt gehouden. 
Hoe mooi zou het wel niet zijn als rond de twee-
honderd miljoen mensen wereldwijd getrak-
teerd worden op beelden van de Beemster, het 
Woudagemaal en de molens van Kinderdijk. Met 
een uitnodiging erbij om langs te komen. 

Andere keuzes
Op zich een logische gedachte van de Stichting 
Werelderfgoed Nederland die deze suggestie 
deed aan de organisatoren van het Songfestival. 
Jammer dat er niet wat beter is nagedacht over de 
gevolgen van een dergelijk aanbod en ook jam-
mer dat niet even van te voren contact is gelegd 
met de omgeving van deze bezienswaardigheden. 
Misschien waren dan andere keuzes gemaakt. 

Weidsheid van het landschap
Al jaren zijn wij bezig om het bezoek aan de 
molens van Kinderdijk in goede banen te leiden 
en om de overlast zo veel mogelijk te beperken. 
Met de gemeente Molenlanden, de provincie, het 
waterschap en nog een aantal andere partijen 
zijn we bezig om samen met onze inwoners 
en ondernemers een gebiedsperspectief op te 
stellen. Dit moet een samenhangende set aan 
maatregelen worden om de bezoekersstroom 
voor de toekomst aan te pakken. Wat ons betreft 
hoort daar ook slimme marketing bij. Geen 
'platte' marketing die gericht is op de massa. We 
beseffen maar al te goed dat bezoekers nodig zijn 
om geld in het laatje te brengen om de molens 
in stand te houden. Deze bezoekers willen we op 
een gastvrije manier ontvangen en een mooie 
dag bezorgen. Dat kan alleen als de hoeveelheid 
toeristen niet zo groot is dat er geen ruimte meer 
is om de weidsheid van het landschap te ervaren. 

Schrikbeeld
Het zogenoemde 'overtoerisme' is helaas al 
werkelijkheid bij diverse andere attracties. 
De gevolgen zijn desastreus. Schrikbeeld is een 
Kinderdijk dat gedomineerd wordt door rolkof-
fertjes (zoals het centrum van Amsterdam) waar 
geen Kinderdijker meer woont. Om over de 
parkeerproblematiek nog maar te zwijgen. 

Bewoonbaar en leefbaar
Wij willen Kinderdijk en de molens bewoonbaar 
en leefbaar houden. De dorpen Kinderdijk en 
Alblasserdam moeten in de luwte zichzelf kun-
nen zijn en blijven. Hier hoort regulering van 
de stroom toeristen bij. Om de regie te kunnen 
voeren zijn ook moeilijke besluiten nodig. Deze 
maatregelen werken we momenteel uit. Om al-
vast een tip van de sluier op te lichten: we denken 
aan parkeren met een vergunning, een transfe-
rium en shuttleservice van en naar Kinderdijk en 
een stringent beleid op Bed &Breakfasts. 
Ook gaan we discussiëren over de manier 
waarop het molengebied toegankelijk moet zijn, 
of niet. 

Kortom, redenen genoeg om de komende maan-
den eerst met de gemeenteraden en de inwoners 
besluiten te nemen en geen onnodige stromen 
toeristen onze kant op te trekken via een promo-
tiecampagne tijdens het Songfestival.

   
 

  
 Arjan Kraijo,
 Wethouder
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Bestrijding eikenprocessierups ook in 
Alblasserdam in volle gang
Ook in ons dorp is de eikenprocessierups actief. 
De rupsen zijn berucht vanwege hun brandharen 
die bij mensen jeuk veroorzaken. De boomver-
zorger van de gemeente is hard bezig met de 
bestrijding van de rupsen door het wegzuigen 
van de nesten. 

Risicovolle locaties als eerste aan de beurt
Op de meeste locaties is de rups al verwijderd. 
Als er een nest is geconstateerd, markeren wij 
de boom met rood/wit lint. Vervolgens gaat de 
boomverzorger zo snel mogelijk aan de slag 
met het verwijderen van de nesten. Omdat er 
op dit moment een ware plaag heerst, gaat dit 
door drukte van de boomverzorger niet direct 
dezelfde dag. De meest risicovolle locaties, zoals 
bij speelplaatsen, sportvelden en scholen komen 
als eerste aan de beurt.

Eikenprocessierups melden
Als u de eikenprocessierups signaleert, kunt u 
een melding doen bij de meldlijn van de 

gemeente Alblasserdam via www.alblasserdam.nl. 
Op de homepage ziet u een knop met de naam 
'Meldpunt openbare ruimte'.
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Verlengen beslistermijn aanvraag 
om een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
besloten hebben de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken:

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het vervangen van de ver-

keersbrug Lammetjeswiel  
Locatie:    De Savornin Lohmanweg 

58 a   
Datum besluit:  26-06-2019  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Werk of 
werkzaamheden uitvoeren  

Voor:    het bouwen van een 
vrijstaande woning  

Locatie:    Kavel 1 De Meander van 
Souburgh 

Datum besluit:  26-06-2019  

      
Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen:

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een 

schuur aan de achterzijde 
van de woning  

Locatie:   Oost Kinderdijk 45   
Datum ontvangst:  26-06-2019  

Activiteit:  Bouw, Reclame  
Voor:    het vervangen 

handelsreclame  
Locatie:   Wilgenplein 30 a   
Datum ontvangst:  27-06-2019  

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO, Sloop  

Voor:    het slopen en het verzoek 
om wijziging van het be-
stemmingsplan  

Locatie:    West Kinderdijk 375 
Alblasserdam  

Datum ontvangst:  28-06-2019  

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.
      

Vergunningen & bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving:  het exploiteren van 
Domino's Pizza

Locatie:   Plantageweg 25 
te Alblasserdam

Datum besluit: 05 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-350571

Bezwaar
Een belanghebbende kan, als die het niet eens 
is met dit besluit, binnen zes weken na dagte-
kening ervan schriftelijk bezwaar maken bij de 
Burgemeester van Alblasserdam, Postbus 2, 
2950 AA Alblasserdam. 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift 
ondertekend 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 
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.
     

Vergunningen & bekendmakingen
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Verleende omgevingsvergunningen

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

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van 2 portoca-

bins naast clubgebouw AAA 
Alblasserdam  

Locatie:   Bas Verhoevenweg 4   
Datum besluit:  26-06-2019  

Activiteit:  Inrit/Uitweg  
Voor:   het verbreden van de oprit  
Locatie:   Resedahof 2 en 4   
Datum besluit:  25-06-2019  

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:    het plaatsen van een direc-

tiekeet op parkeerplaats 
Sportcentrum Blokweer  

Locatie:    De Wervel e.o., 
parkeerplaats 

Datum besluit:  24-06-2019  

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat 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).
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