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Blik op de raad
Dichterbij dan ooit
Minister Hugo de
Jonge zei het zo: 'We
houden afstand, maar
zijn misschien wel
dichter bij elkaar dan
ooit!' We leven in een
angstige maar ook in
een bijzondere tijd,
waarin waarden als
naar elkaar omzien en CDA –
zuinig zijn op gezond- Margreet de Deugd
heid centraal staan.
Wat zijn we kwetsbaar als mensen en wat zijn
we een klein onderdeel van een groter geheel!
Niets is meer vanzelfsprekend. Zo ook in de
gemeenteraad van Alblasserdam, waarvan de
raadsleden digitaal gaan vergaderen.
We zijn onderweg naar Pasen, het grote feest
van Hoop, van leven dat sterker is dan de
dood. Ook dit vieren we anders dit jaar, net
als de herdenking van 75 jaar vrijheid. Anders,
maar misschien wel betekenisvoller dan ooit!
Laten we koesteren wat van waarde is en kansen grijpen met betrekking tot samenleving
en milieu.
Crisis
Ons land is in een
crisis geraakt, waarvan
niemand weet hoelang
het gaat duren en wat
de gevolgen zullen
zijn. De wereld is
voor een groot deel
stilgevallen. Scholen
zijn dicht, evenemen- CU – Teus Stam
ten zijn verboden, we
moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Ook de
gemeenteraad kwam in een situatie terecht,
waarin fysiek vergaderen met (veel) mensen niet handig is, want als overheid zijn we
gehouden het goede voorbeeld te geven en
daarom zijn we met nieuwe middelen bezig
om het raadswerk zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden. Als ChristenUnie hopen
en bidden wij dat deze crisis snel zal overgaan
en de gevolgen beperkt zullen blijven. Tijdens
deze crisis denken we aan de gezinnen met
kinderen, juist nu de scholen gesloten zijn.
Laten we vooral elkaar helpen en op elkaar letten.

En toen stond alles stil
Iedereen zou willen
dat het coronavirus er
niet was, dat we weer
naar school of werk
konden, dat er geen
mensen stierven of dat
we gezellig bij elkaar
op de koﬃe konden.
Toch ontstaan er in
deze crisis ook mooie D66 – Marko Stout
dingen. We helpen elkaar met boodschappen, we leren onze buren
kennen, we volgen online workshops en trainingen. De klimaatdoelstellingen worden mogelijk al voor het einde van het jaar gehaald en
we kunnen gauw weer volop huizen bouwen.
De benzineprijs daalt en we genieten weer van
de natuur. Bovenal leren we hulpverleners
weer te waarderen. Als gemeente leren we nu
versneld omgaan met digitaal vergaderen en
het streamen van de vergaderingen. U kunt dus
straks vanuit huis de openbare debatten volgen.
Laten we na de crisis hier vooral mee door gaan.
Creativiteit
Verbazingwekkend
hoe snel het coronavirus ons leven op
zijn kop heeft gezet.
Veel beperkende
regels zijn vanuit de
(landelijke) overheid opgelegd. Op
u wordt een groot
VVD –
beroep gedaan op
Mieke van 't Verlaat
uw eigen verantwoordelijkheid.
In de dagelijkse praktijk valt dit niet mee. Boodschappen doen en tegelijkertijd 1.50 meter
afstand houden is een ﬂinke uitdaging. Maar
samen met onze creatieve ondernemers lukt
dat prima. Ook de gemeenteraad moest vindingrijk zijn om zonder samenkomst toch een
raadsbesluit te nemen. Vanuit de gemeente is
meegedacht om de plaatselijke economie en
inwoners te ondersteunen. Zo is het betalingsbeleid voor gemeentelijke belastingen versoepeld. Vanuit de samenleving komen veel mooie
ideeën zoals de berenroute. Kortom creativiteit
houdt ons dorp draaiende!

Gevouwen handen!
Beste inwoners van
Alblasserdam. Wat
leven we in een zorgelijke tijd. Wat kan er
veel spanning zijn om
uw gezondheid, uw
werk, het voortbestaan
van uw bedrijf. Wie van
u had dat gedacht toe
SGP – Jaco Brand
we het jaar 2020 met
elkaar begonnen? Ik
niet. Wellicht had u grootse (trouw)plannen,
vakantie geboekt. Daar wordt nu een streep
doorheen gehaald. Is het niet ‘de mens wikt,
maar God beschikt’? Laten we de maatregelen
alstublieft serieus nemen, u kent ze wel. Maar
laten we naast handen wassen ook onze handen vouwen. Voor uzelf, gezin, familie. Voor al
onze inwoners!
Samen staan we sterk
Het coronavirus heeft
Nederland in zijn
greep en iedereen in
de samenleving wordt
hierdoor geraakt. Als
we naar het straatbeeld in Alblasserdam
kijken zien we dat heel
veel mensen zich houden aan de richtlijnen PvdA – Haci Erdogan
ter voorkoming en
verspreiding van het coronavirus. Dat geeft
aan dat onze inwoners beseffen dat we dit
met elkaar moeten aanpakken om te werken
aan een zo spoedig mogelijke normalisatie van
ons leven. In deze moeilijke tijd moeten we
vooral de oudere en zieke mensen niet vergeten. Waar nodig moeten we de kwetsbaren
in ons dorp helpen en ondersteunen. Overal
zie en lees ik dat hier mooie initiatieven voor
ontstaan. Dit laat zien hoe wij als Alblasserdammers er voor elkaar zijn. Samen zullen we
het virus overwinnen.

Rond de feestdagen komen
we mogelijk op een andere

In deze 'coronatijd' gaat de gemeenteraad aan de slag met digitaal vergaderen. De eerste openbare digitale vergaderingen zijn de raadscommissies op dinsdag 14 april om 19.30 uur. De commissie Grondgebied & Bestuur en de commissie Samenleving vinden plaats via de applicatie
Microsoft Teams en worden via de website van de gemeente Alblasserdam live uitgezonden. U kunt de vergaderingen volgen via het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente Alblasserdam. Hier treft u ook de agenda's en de stukken. Wilt u inspreken bij de commissie?
Meld dit zo spoedig mogelijk bij griﬃer@alblasserdam.nl , dan ontvangt u nadere informatie over het gebruik van Teams.

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.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, vrijdag 10 april, is de
klantenservice van HVC op de normale tijden
bereikbaar. De milieustraat aan de Crezeepolder is op Goede Vrijdag gewoon open.
Ook is de milieustraat vanaf april op vrijdag
en zaterdag langer open. Tussen 08.00 en
17.30 uur kunnen inwoners op de milieustraat terecht om grof afval in te leveren. Kijk
voor alle openingstijden van de milieustraat
op https://www.hvcgroep.nl/afvalbrengstations. We verwachten extra drukte zo vlak
voor Pasen, houd rekening met een langere
wachttijd of kom op een andere dag langs.
In verband met de maatregelen die HVC
heeft genomen rondom het coronavirus
vragen we bovendien met klem artikelen
die een verhoogd brandrisico met zich mee
brengen voorlopig niet in te leveren. Dit
zijn elektrische apparaten, klein chemisch
afval (o.a. verfblikken) en matrassen. HVC
kan deze brandbare materialen niet in grote
hoeveelheden opslaan en helaas is nog niet
bekend of zij deze stromen kunnen blijven
afvoeren. Ze willen het risico op brand zo
klein mogelijk houden.

wanneer wordt
mijn bak geleegd?

Commissievergaderingen dinsdag 14 april

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Rond de feestdagen gaat de afvalinzameling van HVC anders. Rond tweede paasdag
(13 april), Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) komt HVC mogelijk op
een andere dag langs dan u gewend bent.
Mogelijk worden de bakken op een eerder of
later moment geleegd, ook als de oorspronkelijke ophaaldag niet op een feestdag valt.
Kijk vroegtijdig in de afvalkalender in de HVC
afval-app of op hvcgroep.nl wanneer uw bak
wordt geleegd.

Milieustraat tijdens feestdagen gesloten
De milieustraat is op feestdagen gesloten.
De dagen voor en na feestdagen zijn vaak
drukker. Mocht een bezoek toch noodzakelijk
zijn, houd dan rekening met langere wachttijden. Kijk voor het adres en de openingstijden
van de milieustraat in de HVC afval-app of op
hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Raads- en commissievergaderingen

Postadres:

Afvalinzameling
tijdens de
feestdagen

dag langs.
Check de afvalkalender vroegtijdig
in de HVC afval-app of website!

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.

hvcgroep.nl

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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Blik op ons college

Beste Alblasserdammers,
Onze levens zien er door het coronavirus inmiddels volledig anders uit. We houden anderhalve
meter afstand, we blijven zoveel mogelijk binnen,
als het kan werken we thuis en we niesen in onze
elleboog. We weten allemaal dat we dat doen om
de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Ik ben benieuwd hoe het met u gaat sinds
bekend is dat de maatregelen tot zeker 28 april
van kracht blijven. We voelden allemaal aan dat
het langer zou gaan duren. Toch was het even
slikken. We geven elkaar geen hand meer. Een
schouderklopje, een arm om iemand heen, een
knuffel. Veel van wat altijd zo gewoon leek, kan
even niet meer. Dat vraagt veel van ons.

met onze toezichthouders om te gaan. Ze doen
belangrijk en moeilijk werk. Als ze u aanspreken
omdat u misschien even niet goed oplette, bedank hen dan en wens hen een fijne dag toe.
Het coronavirus heeft ons allemaal in zijn greep.
Onze helden in de zorg doen wat ze kunnen. De
scholen zijn dicht, maar onze juffen en meesters
werken door. Onze scholieren krijgen thuis les.
De meesten van ons werken thuis. Dat kan gezellig zijn, maar is soms ook lastig. Heb geduld met
elkaar. Wees lief voor elkaar.
Kracht en sterkte
Het virus maakt niet alleen ziek, het bezorgt ons
ook andere grote zorgen. Blijven onze bedrijven overeind? Houden we ons werk wel, nu
de verwachting is dat er een nieuwe recessie
aankomt. We kunnen onze ouderen niet meer
bezoeken, terwijl we die juist nu zo graag extra
aandacht willen geven. Dat kan nog steeds. Niet
met een bezoekje. Wel met een brief, een kaart,
een tekening, een bos bloemen, beeldbellen
of een ouderwets telefoontje. Alle mensen die
zich zorgen maken, eenzaam zijn of het op een
andere manier moeilijk hebben, wens ik kracht
en sterkte toe.

Steunbetuigingen
Tegelijkertijd zien we van dichtbij, ook in Alblasserdam, hoe hard het nodig is. Voor de mensen
in ons dorp die besmet zijn met het virus en
hun naasten is het extra zwaar in deze toch al
zorgelijke tijd. Ik leef met hen mee en ik zie dat u
als gemeenschap dat ook doet. Mooi om zoveel
steunbetuigingen te zien.
Helaas zien we dat het aantal besmettingen ook
in ons dorp blijft stijgen. Daarom wil ik u op het
hart drukken om de richtlijnen serieus te blijven
nemen. Juist ook nu we een lang Paasweekeinde
voor de boeg hebben en het ernaar uitziet dat
het opnieuw zonnig en warm wordt. Natuurlijk
mag u hiervan genieten, maar doe dit zoveel
mogelijk op uw balkon, in uw eigen tuin of rond
uw eigen huis. Maar houd afstand!

Beste Alblasserdammers. Het virus heeft onze
levens veranderd. En het is nog niet te zeggen
voor hoe lang. Houd vol! We komen hier weer
bovenop! Dat doen we met z'n allen. Samen!
Met hartelijke groet,

Belangrijk werk
Ook in ons dorp houden controleurs van de
gemeente en de politie in de gaten of we ons aan
de landelijke regels houden. Tot nu is in Alblasserdam een enkele waarschuwing gegeven. Ik
zie dat veel Alblasserdammers zich houden aan
de aanwijzingen en de regel om op anderhalve
meter afstand van elkaar te blijven. Laten we dat
zo houden. Ik vraag u met klem om respectvol

Nederlandse nationaliteit heeft en beide ouders in dezelfde gemeente wonen. Daarnaast
is een geboorteverklaring van een arts of
verloskundige nodig. Inloggen gaat via DigiD
van één van de ouders. Als er sprake is van
erkenning vooraf, dan is er ook een akte van
erkenning nodig.
In alle andere gevallen moet er persoonlijk
aangifte worden gedaan in de Publiekswinkel. Let op: vanwege het coronavirus zijn wij
beperkt open. Kijk op de websites voor de
actuele openingstijden.

Nederlandse nationaliteit
Ouders kunnen alleen digitaal geboorteaangifte doen als één van beide ouders de

Nieuws

Houd rekening met afvalinzameling
Door de coronacrisis zijn veel mensen de
hele week thuis. Voor afvalinzamelaar HVC is
dat goed te merken. Er is meer aanbod van
afval en er staan veel auto's geparkeerd in de
straten.
Ruimte voor de vuilniswagen
HVC roept iedereen op om hun (grof) afval
niet naast de container te zetten als die vol is,
maar de zak nog even thuis te bewaren. Op
die manier maken we het werk voor de chauffeurs makkelijker en voorkomen we ongemakken zoals ongedierte. U kunt de inzamelaars
ook helpen door bij het parkeren van uw auto
rekening te houden met de vuilniswagen.
Zorg dat die er door kan en dat de

U zelf geen boodschappen kunt doen
coronahulpalblasserdam@gmail.com
www.facebook.com/groups/529071157778425/

Coronahulp Alblasserdam: 078 - 6931113.
U graag met iemand wilt praten
Bel dan de luisterlijn van de SWA:
078 - 2021220, ma t/m do tussen 09:00 - 16:30 uur.
U wordt dan teruggebeld door een medewerker
of vrijwilliger.
U zich alleen voelt
Schrijf een kaartje of brief. Gebruik telefoon, Skype,
Facetime, Whatsapp of Email om contact te zoeken
met familie, vrienden of buren. PRAAT erover.
Het kan even niet anders.

U vragen heeft over belastingen / financiële hulp
Sociaal Raadslieden: 078 - 2021220.

Platform Coronahulp Alblasserdam

Geboorteaangifte kan nu ook digitaal

Ouders moeten binnen drie dagen na de
geboorte aangifte doen in de gemeente waar
hun kind is geboren. Dat gaat nu ook vanuit huis en dat is in deze tijden van sociale
afstand wel zo fijn. Het digitale geboorteloket
is 24 uur per dag open.

Wat te doen als...

Jaap Paans
Uw burgemeester

Nieuws

Net (opnieuw) vader en moeder geworden?
Aangifte doen kan nu ook via het digitale
geboorteloket op www.alblasserdam.nl.

Platform Coronahulp Alblasserdam

verzamelplaats voor containers goed te bereiken is op inzameldagen.

Tips & adviezen
Iedereen in Nederland kan gebruik maken van de Luisterlijn
(www.deluisterlijn.nl).
Via 0900 - 0767 kunnen mensen terecht voor een praatje of
een goed gesprek.
De omroepen KRO-NCRV brengen mensen in contact via
Corona Quarantaine Contact. Op de actiepagina
(www.kro-ncrv.nl/corona) kunnen mensen aangeven gebeld
te willen worden.
De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen
(www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn).
Professionele vrijwilligers bellen regelmatig en bieden een
luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek.
Aanmelden kan via 088 - 344 2000.
Lokale hulp- en advieslijn van de SWA. Voor als u vragen
heeft over lokale voorzieningen en/of behoefte heeft aan
een luisterend oor. 078 - 2021220.

voor actuele tips/adviezen kunt u terecht op de Facebookpagina van de SWA.
www.facebook.com/welzijnalblasserdam

Alblasserdammers die hulp kunnen/willen bieden kunnen zich
aanmelden bij de FB pagina van Coronahulp Alblasserdam,
via coronahulpalblasserdam@gmaill.com of via de SWA:
078 - 2021220.
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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.
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.

Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

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

Gromadzki, SA

20-10-1991

17-02-2020

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.
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
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam. 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.

Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

Kap
het vellen of doen vellen
van acht houtopstanden
(acht Ginkgo biloba
(Japanse notenboom)
Baandersstraat
besluit: 25-03-2020
Kap
het vellen of doen vellen van een houtopstand
(leylandii (Cupressocyparis
Leylandii)
Noordsterstraat 14
27-03-2020
Kap
Het vellen of doen vellen van een houtopstand
(tulpenboom (Liriodendron
tulipifera)
Zeelt 140
27-03-2020

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de
volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij
hebben verklaard:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het uitvoeren van
hijswerkzaamheden
Rijnstraat 17 a
27-03-2020

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:
Locatie:
Datum besluit:

Bouw, Inrit/Uitweg
het uitbreiden van het
bedrijfspand
Van Hennaertweg 29
25-03-2020

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 uitvoeren van
hijswerkzaamheden
Locatie:
Rijnstraat 17 a
Datum ontvangst: 23-03-2020
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum ontvangst:

Bouw
het plaatsen van een blokhut
Kortland 59a
24-03-2020

Activiteit:
Voor:

Bouw
het verbouwen van
bestaand landhuis
Locatie:
Blokweerweg 18
Datum ontvangst: 27-03-2020
Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor:
het plaatsen van een
schutting
Locatie:
Resedastraat 13
Datum ontvangst: 24-03-2020
Activiteit:
Voor:

Roerende zaken
het tijdelijk plaatsen van
een schaftkeet en container
i.v.m. onderhoudswerkzaamheden
Locatie:
groenstrook t.h.v.
Koekoekstraat 16c/
Roerdompstraat
Datum ontvangst: 25-03-2020
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.
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
Activiteit:
Bouw
Voor:
het bouwen van een woning
Locatie:
Hof van Souburgh kavel 4
Datum ontvangst: 30-01-2020
Buiten behandeling gelaten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de
volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling hebben gelaten:
Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO Buiten
behandeling gelaten
Voor:
het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van
de woning
Locatie:
Akkerwinde 82
Datum ontvangst: 24-03-2020

Vergunningen en Meldingen,
woensdag 8 april 2020

