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'Heb je schulden? Vraag om hulp!'
Alblasserdam haakt aan bij de landelijke campagne 'Kom uit je schuld' die bedoeld is om schulden uit de
taboesfeer te halen. Veel mensen met schulden vragen pas om hulp als de problemen hen boven het hoofd zijn gegroeid.
,,Heel jammer'', vindt wethouder Dorien Zandvliet. ,, Op het gebied van hulp bij schulden is veel mogelijk.
Hoe sneller je erbij bent, hoe makkelijker het is om eruit te komen.''

naar de tandarts of
Met Kiespijn leven?

- €5.387
KoMuitjeschuld.nl

De posters van de campagne 'Kom uit je
schuld' hangen binnenkort in openbare
gebouwen in Alblasserdam.

Zeven mensen die in de schulden zaten, geven de
campagne een gezicht. Zij zijn te zien op posters
waarop dilemma's staan, bijvoorbeeld 'Naar de
tandarts of met kiespijn leven?'. Hun schuld staat
in vette cijfers op de poster afgedrukt. Praten
over het probleem was voor hen de eerste stap
naar een oplossing. Ze kwamen in contact met de
juiste instanties en kunnen, soms na een langdurig gevecht, weer op eigen benen staan.

weggelegd voor hulpverleners die toch al bij
mensen over de vloer komen. Bijvoorbeeld
medewerkers van de thuiszorg of van het Centrum voor Jeugd en Gezin. ,,Als zij vermoeden
dat bij hun cliënten schulden of ﬁnanciële
problemen spelen, kunnen zij hen de weg
wijzen naar een oplossing. Dit geldt natuurlijk
ook voor familie, vrienden of buren. Probeer
het bespreekbaar te maken.''

Problemen
,,Schulden komen voor bij alle groepen in de
samenleving. Bij jongeren, bij ouderen en ook
bij mensen met een eigen huis en twee auto's
voor de deur'', weet Dorien Zandvliet. ,,Maar hoe
verschillend ook, mensen met schulden ervaren
vaak min of meer dezelfde problemen. De geldzorgen veroorzaken stress en schaamte. Er kunnen spanningen binnen relaties of in een gezin
ontstaan, maar ook eenzaamheid of problemen
met de gezondheid.''

Campagne voor jongeren
De wethouder hoopt dat ouders met hun kinderen praten over verstandig omgaan met geld.
,,Sommige jongeren steken zich in de schulden
voor een telefoonabonnement terwijl ze misschien niet beseffen wat de gevolgen kunnen zijn
voor hun toekomst. Geld dat je niet hebt, kun je
niet uitgeven. Dat is nog steeds een verstandige
les.'' Om jongeren bewust te maken van geld
startte de gemeente onlangs de campagne Moneyﬁt, met een speciale website, vlogs op social
media en bijeenkomsten.

Bespreekbaar maken
Vroeg ingrijpen is belangrijk om erger te
voorkomen. Daar ziet de wethouder een rol

Advies en hulp
Wie advies zoekt over ﬁnanciële kwesties of
hulp bij schulden kan ondermeer terecht bij
Mariëlle Verhoeve, de armoedebestrijder van
de gemeente, het Bureau Sociaal Raadslieden,
Vivenz of de vrijwilligers van Schuldhulpmaatje. Dorien Zandvliet: ,,Vraag om hulp als je er
zelf niet uitkomt. Dan ben je niet zwak, maar
juist sterk.''

Wethouder Dorien Zandvliet

Zorgen over geld of schulden? Hier kunt u terecht:
Gemeente Alblasserdam
Mariëlle Verhoeve, armoedebestrijder
(06-206 64 045). Geeft advies bij schulden maar kan ook helpen als schulden dreigen te
ontstaan, bijvoorbeeld na een scheiding of verlies van werk.
Schuldhulpmaatje
Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers die hulp bieden aan mensen met schulden of dreigende
schulden. Alblasserdam telt 13 maatjes. Zij zijn een goede aanvulling op professionele
schuldhulpverleners.
Kledingbank
De Kledingbank verstrekt gratis kleding aan inwoners van Alblasserdam die met heel weinig
moeten rondkomen. Randweg 118 (in Koﬃebar de Poort).
Open op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur.
Voedselbank
De voedselbank geeft gratis voedsel aan inwoners van Alblasserdam die met heel weinig
moeten rondkomen. Er gelden eisen om voor een voedselpakket in aanmerking te komen
(zie: www.voedselbankennederland.nl). Nicolaas Beetsstraat 5 (06-536 57 680).
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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

Repaircafé
Geen geld om iets te laten repareren?
De vrijwilligers van het Repaircafé Alblasserdam maken gratis kapotte apparaten,
meubilair, speelgoed, ﬁetsen en nog veel meer. Lelsstraat 2 (ParticiPand). Open op woensdag
van 10.00 tot 16.00 uur. https://repaircafe-alblasserdam.nl.
Vivenz
De maatschappelijk werkers van Vivenz bieden praktische ondersteuning bij het op orde
brengen van het huishouden en veel voorkomende ﬁnanciële problemen.
Zeelt 2 (088-123 7000).
Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA)
De Sociaal Raadslieden van de SWA geven informatie en advies over onder meer werk en
uitkeringen, belastingen en toeslagen en studieﬁnanciering. Hun hulp is vertrouwelijk en kost
niets. Cortgene 20 (078-202 12 20).
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
De SDD geeft advies bij ﬁnanciële problemen, maar kan ook helpen bij een crisissituatie.
Bijvoorbeeld een dreigende uithuisplaatsing. Zit u door schulden in een crisissituatie?
Bel 078-770 8910 of kijk op www.socialedienstdrechtsteden.nl.

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
communicatie@alblasserdam.nl.
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Vergadering van de gemeentelijke
erfgoedcommissie
Op dinsdag 25 juni 2019 vergadert de gemeentelijke erfgoedcommissie. De vergadering vindt plaats in Landvast, vanaf 15.00 uur.
Een gedeelte van de vergadering is openbaar.
Een week voor de vergadering is de agenda
beschikbaar. U kunt de agenda per email
opvragen bij de plv. secretaris van de
erfgoedcommissie de heer
MH.vande.Esschert@Alblasserdam.nl.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?
Meld u dan vóór maandag 24 juni 2019 bij de
secretaris via het emailadres hierboven of via
telefoonnummer 14078.

Nieuws

Praat mee over Kinderdijk tijdens
de inloopavond op 1 juli

De gemeenten Molenlanden en Alblasserdam hebben de afgelopen twee jaar hard
gewerkt aan het verbeteren van wat we ook
wel ‘visitormanagement’ noemen. Ofwel de
manier waarop we de toenemende stroom
toeristen in en uit het molengebied leiden en
hoe we ze ontvangen. Voorbeelden zijn de
verbinding met de Waterbus, het camperpark
in Alblasserdam, een uit- en instapzone voor
touringcars en een handhavingsplan. Deze
maatregelen hebben al een bijdrage geleverd
aan het terugdringen van de overlast in
Kinderdijk. Maar we zijn er nog niet. Het
aantal toeristen groeit nog steeds en daarmee
ook de verkeersstroom naar Kinderdijk

Om hierover met u in gesprek te gaan nodigen
de beide gemeenten u graag uit voor de
bewonersbijeenkomst op:

Maandag 1 juli 2019
Aanvang: 	19:30 uur (inloop vanaf
19:00 uur)
Locatie: 	Partycentrum De Klok,
Molenstraat 117,
2961 AK Kinderdijk
Tijdens deze bijeenkomst gaan wethouders
Arjan Kraijo (gemeente Alblasserdam) en
Arco Bikker (gemeente Molenlanden) met u in
gesprek over een aantal nog te nemen maatregelen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in en om Kinderdijk te verbeteren. Voor
zowel de korte termijn (tot 2020) en middellange termijn (tot 2022). Daarnaast horen zij
graag welke ideeën u nog meer heeft en wat
uw beeld is van Kinderdijk in 2030. Hierover
gaan wij graag met u in gesprek.

Bekendmaking

Uitgebreide procedure Schenk
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam geven op basis van artikel 3:12 van de
Algemene wet bestuursrecht kennis van het
feit dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens
zijn een omgevingsvergunning aan Schenk
Papendrecht B.V. te verlenen. Dit ten behoeve
van de uitbreiding van haar bedrijfsactiviteiten
aan het Nieuwland Parc 101, 112, 113, 399 en
een ongenummerd perceel (aangrenzend aan
deze percelen) te Alblasserdam. Het betreft de
activiteiten milieu en het planologisch afwijken van het bestemmingsplan. Ten behoeve
van dit voornemen heeft de gemeenteraad op
28 mei 2019 een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen afgegeven.
Wijzigingsplan Parapluherziening Geluid
Aan de Noord
Tevens maken burgemeester en wethouders
van Alblasserdam op basis van artikel 3.9a van
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12
van de Algemene wet bestuursrecht bekend
dat zij voornemens zijn het wijzigingsplan
Parapluherziening Geluid Aan de Noord –
Alblasserdam vast te stellen. Het betreft een
aanpassing van de verdeling van de geluidruimte. Deze aangepaste geluidruimteverdeling is noodzakelijk ten behoeve van de
genoemde uitbreiding van de activiteiten van
Schenk Papendrecht B.V.
De gemeenteraad heeft op 28 mei 2019, op
grond van de bevoegdheid neergelegd in
artikel 3.30 van de Wro, besloten de coördinatieregeling van toepassing te verklaren op
bovengenoemde besluitvorming ten behoeve
van de uitbreiding van Schenk Papendrecht op
het Nieuwland Parc.
Stukken ter inzage
De ontwerpbeschikking ten behoeve van de
omgevingsvergunning alsmede het ontwerp

van het wijzigingsplan Parapluherziening
Geluid Aan de Noord – Alblasserdam liggen van 20 juni 2019 tot en met 2 augustus
2019 ter inzage. De stukken kunnen worden
ingezien, hiervoor kunt u contact opnemen
(078-7706110 en 14078). De stukken zijn ook
digitaal in te zien en te downloaden op www.
alblasserdam.nl / omgevingsvergunningen
en op de website www.ruimtelijkeplannen.
nl. (NL.IMRO.0482.bpschenk104-on01 en
NL.IMRO.0482.abschenk105-on01)
Zienswijzen
Vanaf de dag van de terinzagelegging kan
een ieder gedurende 6 weken schriftelijke of
mondelinge zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Alblasserdam,
namens dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Hierna
zullen wij de definitieve besluiten opstellen
waartegen belanghebbenden beroep kunnen
instellen.
Voor het naar voren brengen van mondelinge
zienswijzen kan contact worden opgenomen,
bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde
van de terinzagelegging, met de heer A.A. van
der Linde van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telnr. 078 - 770 8585. Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen wordt
een verslag gemaakt.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is

Alblasserdam, 19 juni 2019
Burgemeester en wethouders
van Alblasserdam

Bekendmaking

Kennisgeving anterieure
overeenkomst Schenk
Zakelijke beschrijving
Planschadeafwentelingsovereenkomst Schenk Papendrecht BV Gemeente Alblasserdam

Bekendmakingen en vergunningen

Algemene plaatselijke verordening
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: 	ontheffing geluidhinder
onderhoudswerkzaamheden A15 van 28 juni t/m 1
juli 2019
Locatie: 		
A 15 Alblasserdam
Datum besluit:
06 juni 2019
Zaaknummer:
Z-19-353753
Omschrijving: 	het houden van de avondvierdaagse van 17 tot 20
juni 2019
Locatie: 		
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:
07 juni 2019
Zaaknummer:
Z-19-350485
Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens
is met dit besluit, binnen zes weken na dagtekening 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 voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken ingevolge artikel 6.24 derde lid
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
op 16 mei 2019 een kostenverhaalovereenkomst (anterieure overeenkomst) is gesloten
tussen de gemeente Alblasserdam en Schenk
Papendrecht B.V.
In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd
ten behoeve van de herontwikkeling van de
locatie Alblasserdam, Nieuwland Parc.
Inzage
Een korte zakelijke beschrijving van de inhoud
van de anterieure overeenkomst ligt vanaf 20
juni 2019 gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage. De zakelijke beschrijving is ook
digitaal in te zien via de site van de gemeente:
www.alblasserdam.nl. De overeenkomst zelf
ligt niet ter inzage. Tegen de anterieure overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk.
College van gemeente Alblasserdam,

Partijen:
Gemeente Alblasserdam, hierna “Gemeente”
genoemd Schenk Papendrecht BV, hierna
“Initiatiefnemer” genoemd
Locatie plangebied
Het gebied ligt aan de Nieuwland Parc 101,

112, ongenummerd, 113 en 399, kadastraal
bekend gemeente Alblasserdam, sectie B nummer 4576, 4330, 4497 en 4492

Projectinhoud (Initiatief)
Initiatiefnemer wil uitbreiding van de
activiteiten op de genoemde locatie.
Hoofdlijnen overeenkomst
1) De (plan)ontwikkeling ten behoeve van en de
realisatie van het Initiatief vindt plaats voor
rekening en risico van de Initiatiefnemer;
2) I nitiatiefnemer heeft hiervoor een verzoek
om een omgevingsvergunning ingediend,
waarvoor moet worden afgeweken van het
bestemmingsplan;
3) U
 it een afwijking van het bestemmingsplan
kan schade voortvloeien als bedoeld in
artikel 6.1 Wro;
4) D
 e Gemeente is bereid de planologische
maatregel verder in procedure te brengen,
onder voorwaarde dat de Initiatiefnemer
ten behoeve van de economische uitvoerbaarheid van deze maatregel de daaruit
voortvloeiende voor tegemoetkoming in
aanmerking komende planschade volledig
aan de gemeente zal compenseren, zoals
bepaald in artikel 6.4a eerste lid Wro;
5) D
 e Gemeente en de Initiatiefnemer hebben
daarom een planschadeafwentelingsovereenkomst gesloten.
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren
of beroep worden ingediend.

Gemeentenieuws

Basisregistratie personen (BRP)
Verstrekking van uw gegevens uit de basisregistratie personen (BRP)
Overheidsinstanties en de door de minister aangewezen instellingen, krijgen altijd gegevens uit
de basisregistratie personen (BRP). Deze gegevens hebben zij nodig voor het uitvoeren van hun
taken.
Denk hierbij aan:
• Belastingdienst
• Justitie
• Pensioenfondsen
• Sociale Verzekeringsbank
• instellingen voor bevolkingsonderzoek (borstonderzoek).
De gemeente is verplicht deze gegevens te verstrekken.

Bekendmakingen en vergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken
bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Andere instanties
De gemeente geeft geen gegevens aan commerciële instellingen en privépersonen. Wel mag zij
gegevens verstrekken aan instellingen met een maatschappelijk belang. Deze instellingen krijgen
uw gegevens alleen als zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Als u niet wilt, kunt u
om geheimhouding van uw gegevens vragen.

Activiteit:
Voor:

Meer weten?
Op www.alblasserdam.nl leest u meer informatie.
Als zoekwoord geeft u 'geheimhouding' in.

Activiteit:
Voor:

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens te wijzigen
van:
naam

geboortedatum

datum uitschrijving

Hu, Q

08-01-1992

16-05-2019

Rogoveanu, A

12-07-1985

26-03-2019

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe
verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de volgende adresgegevens opgenomen:
: onbekend
Adres
Woonplaats
: onbekend
Land
: onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Locatie:
Datum besluit:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals:
toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en pensioen.
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift
naar het college van burgemeester en wethouders. Dit doet u binnen zes weken na de dag van
deze bekendmaking.
Schriftelijk bezwaar
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.
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Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het bouwen van een
woning
Vinkenpolderweg 33b
(MvS)
29-05-2019

Verlengen beslistermijn aanvraag om
een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij besloten
hebben de volgende aanvraag om omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn
van 6 weken:
Activiteit:

Handelen in strijd met
regels RO, Weg aanleggen of veranderen
het aanbrengen van
verharding en het graven
van water
Vlietbaan
07-06-2019

Bouw
het bouwen van een
schuilstal voor een paard
Blokweerschekade ong.
04-06-2019

Voor:

Bouw
het bouwen van een vrijstaande woning
Raapzaadhof, kavel 332
05-06-2019

Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning

Bouw
het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
van de woning
Rietgors 1
03-06-2019
Roerende zaken
het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
Frederik Hendrikstraat 2
06-06-2019
Roerende zaken
het gebruikmaken van 4
parkeerplaatsen als
bouwplaats
Koekoekstraat 4 b
06-06-2019
Roerende zaken
het opslaan van roerende
zaken i.v.m. uitvoeren van
onderhoud aan wooncomplex
Van Eesterensingel 10-58
06-06-2019

Locatie:
Datum besluit:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:

Bouw
het vergroten van de
woning door middel van
een aanbouw aan de
achterkant, zijkant en een
dakopbouw.
Resedastraat 22
05-06-2019
Bouw
het plaatsen van een
dakkapel
Van Oldenbarneveltstraat 56
04-06-2019

Datum ontvangst:

Handelen in strijd met
regels RO
het verzoek om wijziging
gebruik van het
bestemmingsplan
Groen van Prinsterenstraat 107-109
03-06-2019

Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum ontvangst:

Kap
het kappen van een boom
Reederijstraat 23
05-06-2019

Voor:
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. 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).

Bouw
het vervangen van de verkeersbrug Lammetjeswiel
De Savornin Lohmanweg
58 a
05-06-2019

Locatie:

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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