Dorp met karakter

13 maart 2019

Gemeentenieuws

Bekendmakingen en vergunningen

Nieuws

20 Maart Provinciale Staten
verkiezingen

Kennisgeving beschikking

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Diezelfde avond
tussen 22.00 en 23.00 uur maakt burgemeester Paans de voorlopige uitslagen bekend in

Reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

restaurant 't Raedhuijs, Cortgene 11. Als u daar
belangstelling voor heeft dan bent u welkom
vanaf 22.00 uur.

Nieuws

Activiteit:
Voor:

Landelijke opschoondag zaterdag
23 maart 2019
Gemeente Alblasserdam, Alblasserdam Schoon
en McDonald's Alblasserdam gaan graag Samen
met u de strijd aan tegen het zwerfvuil in Alblasserdam. Op 23 maart is het Landelijke Opschoondag met als thema "iedereen doet mee".
Help mee! Alblasserdam Schoon op 23 maart
Op 23 maart maken we met zoveel mogelijk
mensen uit heel Alblasserdam schoon.
Niet alleen bewoners zijn welkom, maar we zijn
ook op zoek naar bedrijven, winkeliers, (sport)
verenigingen en scholen om mee te doen aan
deze opschoonactie.
We zoeken in alle wijken handjes om het
zwerfafval op te ruimen. Voor een wijkindeling
kijk op de website van Alblasserdam Schoon.
Dorp Kinderdijk valt net buiten het Alblasserdamse grensgebied, maar meld jullie toch aan!
Kinderdijk is het verlengde van Alblasserdam.
Een schoon dijklint; hoe mooi is dat!
Programma
09:30 uur: verzamelen bij een plek in de wijk.
Na de indeling starten we om samen
zoveel mogelijk op te ruimen.

Locatie:
Datum besluit:

12:00 uur: verzamelen op het parkeerterrein
van McDonald's voor een foto van
het resultaat met alle mensen die
meedoen.
We sluiten af met een lunch bij McDonald's
Alblasserdam.
Meld u aan
Meld u aan via
alblasserdamschoon@outlook.com of via de
website: alblasserdamschoon5.webnode.nl.
Vermeld bij uw aanmelding uw: (bedrijfs)naam,
adres, voorkeur wijk en mobiele nummer.
Handschoenen, hesjes, grijpers en vuilniszakken
worden verzorgd.
Eerste actie was een groot succes
De eerste actie van Alblasserdam Schoon was
op 2 februari. We hebben toen met 42 mensen
de eerste opruimactie gehouden. Dit was een
groot succes!
Kom op Alblasserdam, laat zien dat we
Samen tot veel in staat zijn.

Raads- en commissievergaderingen
Dinsdag 19 maart vergadert de raadscommissie Bestuur en Samenleving vanaf 19.30 uur in
Landvast.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:

Agenda en stukken vindt u in het Raadsinformatiesysteem op de website van de
gemeente.

Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het bouwen van een
schuurtje
Boerenpad 11
26-02-2019
Bouw
het samenvoegen van 2
naar 1 woning ongedaan
maken
Ferdinand Bolstraat 23
27-02-2019

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).
Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een
dakopbouw en dakkapel
Locatie:
Noachstraat 30
Datum ontvangst: 23-02-2019

Activiteit:
Voor:

Bouw
het maken van een
erfafscheiding aan de
voortuin
Locatie:
Bilderdijkstraat 59
Datum ontvangst: 24-02-2019
Activiteit:
Voor:

Bouw
het bouwen van een
woning
Locatie:
Meander van Souburg
bouwnr.12
Datum ontvangst: 26-02-2019
Activiteit:
Voor:

Bouw
het bouwen van een
woning
Locatie:
Meander van Souburg
kavelnr:. 9
Datum ontvangst: 26-02-2019
Activiteit:
Voor:

Bouw
het uitbreiden van de
woning met een aanbouw
zijgevel
Locatie:
Bark 17
Datum ontvangst: 27-02-2019
Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel
Locatie:
Johan de Wittstraat 39
Datum ontvangst: 01-03-2019

Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor:
het bouwen van een dakopbouw en een dakkapel
Locatie:
Vechtstraat 4
Datum ontvangst: 25-02-2019
Activiteit:
Voor:

Kap
het vellen of te doen vellen van 20 houtopstanden
(diverse)
Locatie:
Sportpark Souburg langs
Bas Verhoevenweg en
Edisonweg
Datum ontvangst: 25-02-2019

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 en Meldingen, 13 maart 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.

