
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 24 juli 2019

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.

Nieuws

Samen met instellingen en organisaties 
op het gebied van zorg en welzijn houden 
wij in juni 2020 voor het eerst de Zorg en 
Welzijn Route. Tijdens deze route gaan 
leerlingen van groep 7 van de basisscholen 
in Alblasserdam op bezoek bij bijvoorbeeld 
het verzorgingshuis, een fysiotherapieprak-
tijk of een consultatiebureau. 

Na Techniekroute nu ook Zorg en 
Welzijn Route
Al een aantal jaren maken leerlingen uit 
groep 8 tijdens de Techniekroute kennis 
met technische bedrijven in het dorp. Deze 
succesvolle formule introduceren we nu 
ook op het gebied van zorg en welzijn. 

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
De voordelen laten zich raden: kinderen 
maken op jonge leeftijd kennis met een 
sector waarin nu en in de toekomst veel 
werkgelegenheid is. Het is bovendien een 
kennismaking met een mogelijk toekom-
stige werkgever in de buurt. De Zorg en 
Welzijn Route past in ons streven om het 
onderwijs beter te laten aansluiten op de 
(lokale) arbeidsmarkt. 

Deelnemers 
gezocht voor 
eerste Zorg en 
Welzijn Route

Tijdens de traditionele Sint Jacobus 
paardenmarkt op woensdag 24 juli is de 
Publiekswinkel gesloten.

Op donderdag 25 juli is de Publiekswinkel van 
09.00 tot 12.00 uur weer open. Wij werken 
uitsluitend op afspraak. Vanwege de renovatie 
van het gemeentehuis is ons tijdelijke adres 
Cortgene 9a.

Publiekswinkel dicht tijdens paardenmarkt

Doet u mee?
Bent u of is uw organisatie actief in de 
zorg- en welzijnssector en vindt u het leuk 
om basisschoolleerlingen te ontvangen 
tijdens de Zorg en Welzijn Route? 
Neem dan contact op met Eline Laan 
(em.laan@alblasserdam.nl / 06 - 365 84 586) 
of Nicolette van Esdonk 
(n.van.esdonk@alblasserdam.nl. 
/ 06-36 08 21 84)

Nieuws

Nieuws

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 vrijdag 16 augustus kunt u 
geen  spoedaanvraag doen. Op maandag 19 
augustus is het niet mogelijk om een paspoort 
of identiteitskaart op te halen. 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.

Verleng op tijd uw 
reisdocument

Blik op ons college

Ongeremd
De scholen hebben hun deuren gesloten. De 
kinderen hebben zomervakantie en veel ou-
ders inmiddels ook. De 'bouwvak' is begonnen 
en velen reizen af naar de kust, de camping 
en/of het buitenland. 

Paardenmarkt
De remmen zijn los, de tassen en koffers 
gepakt. Ook Alblasserdam maakt zich op voor 
een zonnige zomervakantie. Maar eerst is het 
tijd voor de Sint Jacobus paardenmarkt, zoals 
altijd op de vierde woensdag van de maand 
juli. Hoefgetrappel en geslenter. Gierende 
remmen en snel voorbij fl itsende renners. De 
liefhebbers zijn goed te herkennen!

Hartverwarmend
Ongeremd zijn ook de hartverwarmende 
bijdragen aan de sponsoractie voor Rien, 
getroffen door de slopende ziekte ALS. Velen 
zwommen meer dan €20.000,- bij elkaar voor 
het goede doel: een digitaal spraakherken-
ningssysteem en een rolstoelbus om kwaliteit 
van leven te blijven bieden.  Een geweldig te-
ken van medemenselijkheid! Applaus voor de 
liefhebbende dochter die deze crowdfunding 
op touw zette. Een voorbeeld voor velen! Én...
doneren kan nog!

Schaduwrandjes
De zomer zou de zomer niet zijn als er ook 
geen schaduwrandjes te vinden zijn.
Ongeremd zijn zij die hun afval niet opruimen 
na 'aangenaam verpozen' aan de waterkant of 
op het strandje van het Lammetjeswiel. Of zij 

die met veel hinder veel te hard over de Alblas 
varen met afkalvende oevers en risico's op 
overvaren van zwemmers tot gevolg. 

Cynische spechten
Eenzaam zijn zij die als 'cynische spechten' on-
geremd hun gal blijven 'tikken' op social media. 
Natuurlijk, kritiek spuien mag. Zeker in een 
democratie hoort een volwassen tegengeluid. 
Niet ieder vogeltje zingt immers hetzelfde als 
zijn buurman. Omgekeerd aan de tak hangend 
werpt een ander geluid nieuw licht op de zaak. 
Dat is goed, daarmee houden we elkaar scherp. 
Valse noten blijven lang hangen. Ze knagen zich 
vast in het geheugen.
Bijvoorbeeld van hen die zich niet kunnen 
verdedigen: hardwerkende medewerkers van 
bedrijven én van de overheid. Zij verdienen het 
om in hun waarde gelaten te worden. Zij ver-
dienen het om verdedigd te worden tegen per-
soonlijke aanvallen, smaad, laster en vuilspui-
terij. Zij verdienen ons respect en anonimiteit. 
Zodat ook zij deze dagen van een welverdiende 
vakantie kunnen genieten. Ongeremd!

Ik wens u een gezonde zomervakantie!

Jaap Paans, 
burgemeester
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Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken be-
kend dat zij de volgende omgevings-
vergunningen hebben verleend: 

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een  
 dakterras   
Locatie: Zeelt 131   
Datum besluit: 09-07-2019   

Activiteit: Bouw   
Voor: het vervangen van de  
 verkeersbrug   
Locatie: De Savornin 
 Lohmanweg 58 a   
Datum besluit: 11-07-2019   
 
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). 
       
Verlengen beslistermijn aanvraag om 
een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeen-

te Alblasserdam maken bekend dat zij 
besloten hebben de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken: 

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   
Voor: het plaatsen van een  
 informatiebord met een  
 frame van 210 cm hoog  
 en 120 cm breed   
Locatie: Kortland, nabij 38A    
Datum besluit: 09-07-2019   
 
       
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   
Voor:  het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van het huis   
Locatie: Azaleastraat 10   
Datum ontvangst: 12-07-2019   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   
Voor: het aanleggen van 40 vissteigers   
Locatie: De Boezem langs de molens van 
Kinderdijk Alblasserdam   
Datum ontvangst: 09-07-2019   

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: exploitatievergunning
Locatie: Cortgene 41 te 
 Alblasserdam
Datum besluit: 18 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-355868

Omschrijving: het houden van de 
 St. Jacobus Paardenmarkt 
 op 24 juli 2019 
Locatie: Kerstraat en grasveld  
 Roemer Visscherstraat en
 Hobbemalaan te gemeen- 
 te Alblasserdam
Datum besluit: 16 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-347331

Omschrijving: het organiseren van de  
 60e Wielerronde van  
 Alblasserdam op 
 24 juli 2019
Locatie: Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 18 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-354370

Omschrijving: ontheffi  ng geluidhinder  
 op 18 en 19 juli 2019 ivm  
 asfaltwerkzaamheden 
Locatie: Vinkenpolderweg Alblas-
 serdam
Datum besluit: 15 juli 2019
Zaaknummer: Z-19-355884

Bezwaar
Een belanghebbende kan, als die het niet 
eens is met dit besluit, binnen zes weken na 
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken 
bij de Burgemeester van Alblasserdam, Post-
bus 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

Dorp met karakter


