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Nieuws

Nieuw asfalt voor Edisonweg

Drechtstedendinsdag in Zwijndrecht

Het deel van de Edisonweg vanaf de Nico
Wensveenrotonde tot de A15 wordt voorzien
van nieuw asfalt. Dit gebeurt van dinsdag 5 tot
en met donderdag 7 november in de avond
en nacht. Aannemer Strukton Civiel zuid voert
de werkzaamheden uit in opdracht van de
gemeente Alblasserdam. Het gaat om regulier
onderhoud.

aangebracht. Ook op donderdag kan het
verkeer over de Edisonweg rijden, alleen
ontbreekt dan de markering. Die wordt op
donderdag na 19.00 uur aangebracht. Het
frezen begint aan de kant van de Poldersemolenweg. De bedoeling is om tijdens de
nachtelijke uren niet te frezen in de buurt van
woonhuizen.

Sociaal beleid, de Groeiagenda en de Regionale Energiestrategie zijn belangrijke thema's
tijdens Drechtstedendinsdagavond op 5 november in het gemeentehuis van Zwijndrecht.

Planning werkzaamheden
De freeswerkzaamheden beginnen dinsdagavond om 19.00 uur. Op woensdagochtend
kan het verkeer vanaf 7.00 gebruik maken
van het gefreesde oppervlak en over de
Edisonweg rijden. In de nacht van woensdag
op donderdag wordt nieuw asfalt

Omleidingsroute
De aannemer plaatst borden om mensen te
waarschuwen voor losliggend split en ontbrekende markering. Gedurende de werkzaamheden in de nacht geldt een omleidingsroute.
Die wordt met borden aangeven, ook vanaf
de A15.

Tijdens deze regelmatig terugkerende bijeenkomst praten de zeven Drechtstedengemeenten over onderwerpen die de regio aangaan.

Bekendmaking

Kennisgeving voorbereiding
bestemmingsplan Oost-Kinderdijk
Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie
van een vijftal appartementen, op de locatie
van de voormalige Bockhorn nabij de OostKinderdijk 9 in Alblasserdam

Nieuws

Open dag Voedselbank geslaagd
De open dag bij de Voedselbank op zaterdag 19 oktober was een succes. Het doel
was mensen informeren over het reilen en
zeilen, maar er gebeurde veel meer.

gevoerd. Soms informatief, soms verhelderend, maar altijd enthousiast en door onze
gasten erg gewaardeerd'', aldus Jantine Stam
van de Voedselbank.

Sommige bezoekers vroegen direct om hulp,
anderen wilden weten hoe ze vrijwilliger kunnen worden. Leveranciers, oud-medewerkers,
voormalige cliënten, familie en vrienden van
vrijwilligers, vertegenwoordigers van kerken
en omwonenden kwamen uit belangstelling
een kijkje nemen.

Wereldarmoededag
Ook de Kledingbank hield op zaterdag
19 oktober lopen huis. Hierbij waren vertegenwoordigers van het Financieel Café en
SchuldHulpMaatje aanwezig. Op donderdag
17 oktober, tijdens Wereldarmoededag, werkten verschillende lokale organisaties mee aan
een bijeenkomst in ParticiPand. Toen werd het
startschot gegeven voor het Financieel Café,
een ontmoetingsplaats voor en door mensen
die meer inzicht willen krijgen in hun ﬁnanciële omstandigheden. In november leest u meer
over het Financieel Café op deze pagina.

'Veel gesprekken'
SchuldHulpMaatje was er bij om te vertellen
wat zij kunnen betekenen voor mensen met
ﬁnanciële problemen en over de samenwerking met de Voedselbank. Ook een verslaggever van AD De Dordtenaar kwam langs om de
sfeer te proeven voor een artikel in de krant.
,,Onze vrijwilligers hebben veel gesprekken
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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

Inspiratiebijeenkomsten
De carrousel Sociaal staat van 19.30 tot 20.30
uur op de planning. Van 19.30 tot 22.00 uur
zijn er bovendien drie inspiratiebijeenkomsten over de Groeiagenda, de successen van
de Regionale Energiestrategie en de Brede
bijeenkomst Regionale Energiestrategie.
De vergaderstukken en het volledige programma van deze avond zijn te vinden via de
website: https://drechtraad.drechtsteden.nl/
via het tabblad 'Vergaderingen'.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid, Bro
wordt nog geen mogelijkheid geboden tot het
indienen van zienswijzen. Evenmin wordt aan
een onafhankelijke instantie de mogelijkheid
geboden advies over dit voornemen uit te
brengen. De procedure is op dit moment nog

niet zover gereed dat stukken ter inzage kunnen worden gelegd en dat zienswijzen kunnen
worden ingediend.
Gestreefd wordt dit binnen vier maanden te
laten plaatsvinden. De stukken zullen dan ter
inzage worden gelegd en advies zal worden
ingewonnen bij de relevante overlegpartners
die de gemeente gebruikelijk raadpleegt in
het kader van de voorbereiding van ruimtelijke plannen (ex artikel 3.1.1. Bro).
De bekendmaking zal worden gepubliceerd in
de Staatscourant, op de Gemeentepagina in
de Klaroen en op www.alblasserdam.nl.

Bekendmaking

Basisregistratie Personen
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.

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.

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

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

Bouw
het renoveren van het dak
Frans Halslaan 1
17-10-2019

Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd met
regels RO, Werk of werkzaamheden uitvoeren
het bouwen van een Integraal
Kindcentrum De Twijn
Parallelweg 2
14-10-2019

Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben
verklaard:
Activiteit:
Bouw
Voor:
het plaatsen van een dakkapel

Locatie:
Dam 73
Datum besluit: 15-10-2019
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).
Verlengen beslistermijn aanvraag om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij

besloten hebben de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning te verlengen met een
beslistermijn van 6 weken:
Activiteit:
Voor:

Bouw
het realiseren van een extra
interne kantoorruimte en het
wijzigen van een gevel
Locatie:
Staalindustrieweg 15
Datum besluit: 16-10-2019
Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

van een houtopstand
(3 acers)
Locatie:
Van Oldenbarneveltstraat 11 b
Datum ontvangst: 18-10-2019
Activiteit:
Voor:

Kap
het vellen of doen vellen van
een houtopstand (19 bomen)
Locatie:
Parellel aan de Zwanebloem en Ganzerik
Datum ontvangst: 18-10-2019
Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan
op dit moment geen bezwaar of beroep
worden ingediend. Dat kan pas nadat het
ollege over deze aanvragen heeft beslist.
Die beslissing wordt eveneens bekend
gemaakt in deze krant.

Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een
dakopbouw
Locatie:
Van Eesterensingel 156
Datum ontvangst: 16-10-2019
Activiteit:
Voor:

Kap
het vellen of te doen vellen

Dorp met karakter

