Dorp met karakter
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Waarschuwing voor botulisme in sloot
De sloot langs het Elzenpad is besmet met
botulisme. Afgelopen vrijdag zijn in de sloot
zieke en dode vissen en zwanen gevonden.
Wij adviseren inwoners om niet in de sloot
te zwemmen, te varen of te vissen. Laat ook
geen (huis)dieren zwemmen in of drinken uit
de sloot. Bij de sloot zijn borden geplaatst met
melding dat botulisme is geconstateerd.
Watervogels en vissen
Botulisme is een vergiftiging waaraan vooral
watervogels en vissen sterven. Het komt in
warme periodes voor. Botulisme bij mensen
is zeer zeldzaam. Mensen kunnen het krijgen
door het eten van voedsel dat is besmet met
deze bacterie. Mensen kunnen ook botulisme
oplopen door contact met dode vissen of
watervogels. De gemeente houdt de watergangen in het dorp in de gaten op signalen
die wijzen op botulisme. Ziet u dode vissen
of watervogels? Meld dit dan bij Waterschap
Rivierenland. U vindt de contactgegevens op:
www.waterschaprivierenland.nl.

Postadres:

12 augustus 2020

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Bezoekadres: Cortgene 2,
2951 ED Alblasserdam
Telefoon:
14078 (vijfcijferig)
Website:
www.alblasserdam.nl
Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

lekker fris!
Geef je bak af en toe
een wasbeurt met water
en groene zeep of een
scheut azijn. Zo voorkom
je vieze geurtjes.

hvcgroep.nl/gft

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (Burgerzaken) zijn:
Maandag:
14.00-19.30 uur
Dinsdag:
09.00-12.00 uur
Woensdag:
14.00-19.30 uur
Donderdag:
09.00-12.00 uur
Vrijdag:
09.00-12.00 uur

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031
Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Nicolette van Esdonk en
Marianne Vogelenzang
Email: ondernemen@alblasserdam.nl

Let op: wij werken uitsluitend op afspraak!

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.

CJG
088-1237007
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190

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
info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
Spreekuur op afspraak:
• maandag, dinsdag en donderdag tussen
09.00 – 17.00 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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Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.
Voor iedereen geldt:

Actueel reisadvies
Op nederlandwereldwijd.nl vind je de landen
waarnaar vakantiereizen mogelijk zijn. Naar
landen waarvoor een geel reisadvies geldt,
kun je reizen. Blijf wel alert op de risico’s. Landen kunnen binnen korte tijd strenge maatregelen nemen als er een piek is in het aantal
corona-besmettingen. Denk hierbij aan het
sluiten van grenzen, een nieuwe lockdown,
of je kunt bij aankomst in je vakantieland in
quarantaine geplaatst worden.

Wil je in Nederland
op vakantie?

Wil je naar het
buitenland op vakantie?
Reizen zijn mogelijk naar landen met

Wie zijn wij?
De Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid (VRZHZ) doet er alles aan om
de coronacrisis te bestrijden. Om
mensen een kijkje achter de schermen te geven, publiceert de Veiligheidsregio regelmatig artikelen. Dit
artikel was eerder te lezen in het
h-a-h blad Dordt Centraal.
Meer informatie via www.zhzveilig.nl, Facebook en Twitter (VRZHZ) en Instagram (veiligheidsregiozhz) Vragen? Stel ze gerust.

Openbaar vervoer, touringcars en taxi's:

Krijg je in Nederland klachten?

Draag een niet-medisch mondkapje en

Blijf thuis en laat je testen. Maak een

vermijd de spits.

afspraak via 0800-1202.

Informeer je goed voor vertrek over het

Weet welke maatregelen gelden

land van bestemming en de maatregelen

tijdens je vliegreis of in landen waar je

die er gelden. Lees het actuele reisadvies

doorheen reist.

op nederlandwereldwijd.nl.
Leef ook in het buitenland de regels na

een geel reisadvies, maar let op de
risico’s: de situatie kan onverwacht

Download de Reisapp van

die in Nederland gelden. Als lokale regels

verslechteren.

Buitenlandse zaken en zet pushberichten

strenger zijn, dan gelden deze.

aan. Houd tijdens je vakantie het
Reizen naar landen met een oranje

Nederlandse reisadvies in de gaten.

of rood reisadvies wordt afgeraden.
Kom je toch terug uit zo’n land, dan
moet je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl

Krijg je klachten tijdens je vakantie
in het buitenland? Meld je dan bij de

Weet waarvoor je verzekerd bent
tijdens je reis. Let ook op of repatriëring

lokale gezondheidsautoriteiten. Reis
niet als je klachten hebt.

is inbegrepen.

Basisregels voor iedereen:
Heb je klachten?
Blijf thuis en laat
je testen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Was vaak je
handen.

Voorwaarden meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Sociale huurwoningen op locatie CKC
Samen met woningbouwvereniging Woonkracht 10 werken wij aan de bouw van twintig
sociale huurwoningen op de plek van de oude
kantine van korfbalvereniging CKC Kinderdijk.
Om huizen te kunnen bouwen op dit terrein
aan de Groen van Prinstererstraat 107 , nabij
de Boezem – De Kreken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Wie interesse
heeft in het aangepaste bestemmingsplan of
hierover zijn mening wil geven kan het plan
tot en met 30 september inzien. (zie ook de
bekendmaking verderop in dit Gemeentenieuws)
Voldoende huizen
In Alblasserdam zijn er de laatste jaren geen
sociale huurwoningen bij gekomen. De gemeente en Woonkracht 10 vinden het belangrijk dat er voldoende van dit soort huizen zijn.
Daarom heeft de gemeente met Woonkracht

10 een koopovereenkomst gesloten voor het
terrein waar de kantine stond. De bedoeling is
dat Woonkracht 10 er twintig sociale huurappartementen gaat bouwen. De oude kantine
is al gesloopt. Die was niet meer nodig na de
verhuizing van CKC naar de nieuwe sporthal
Molenzicht. De omwonenden hebben tijdens
twee inloopavonden informatie gekregen over
de plannen voor woningbouw op het terrein.

Voorontwerp bestemmingsplan CKC
locatie Alblasserdam

Ter inzage
Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt van
donderdag 20 augustus 2020 tot en met
woensdag 30 september 2020 ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kunt u de stukken digitaal raadplegen via de
gemeentelijke website www.alblasserdam.nl
of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
via het identiﬁcatienummer: NL.IMRO.0482.
ckclocatie114-vo01
Inspraakreactie
Van donderdag 20 augustus 2020 tot en met

woensdag 30 september 2020 kunt u mondeling of schriftelijk een inspraakreactie op het
voorontwerp bestemmingsplan en de daarbij
behorende stukken naar voren brengen.
Een schriftelijke inspraakreactie stuurt u aan
burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA onder
vermelding van “Inspraakreactie voorontwerp
bestemmingsplan CKC locatie Alblasserdam”. Voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie kunt u contact opnemen met
de gemeente Alblasserdam, via onderstaande
contactgegevens.
Informatie
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op
met de heer Martin Oosters van de gemeente
Alblasserdam, via telefoonnummer 14 078 of
per e-mail: m.oosters2@alblasserdam.nl.
Alblasserdam, 12 augustus 2020
Burgemeester en wethouders
van Alblasserdam

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving:

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:
Omschrijving:

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:

het wijzigen van de
leidinggevende(n) op het
aanhangsel van de dranken horecavergunning
Dam 63 te gemeente Alblasserdam
30 juli 2020
Z-20-374751
het wijzigen van de leidinggevende op het aanhangsel
van de drank- en horecavergunning
Plantageweg 31 te gemeente Alblasserdam
31 juli 2020
Z-20-374510

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet

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

Locatie:
Datum besluit:

Bouw, Roerende zaken
het uitvoeren van
werkzaamheden i.v.m.
antenneomzetting van 4G
naar 5G
Maasstraat 30
22-07-2020

de kozijnen aan de
entreepuien
Locatie:
Kalmoes, ganzerik, Wolfspoot
Datum ontvangst: 31-07-2020
Activiteit:
Voor:

Bouw
het vernieuwen van het
onderhuis
Locatie:
West Kinderdijk 173
Datum ontvangst: 27-07-2020
Activiteit:

Het plan bekijken
De nieuwe bestemmingsplan ligt van
20 augustus tot en met 30 september
ter 2020 ter inzage. U kunt het vinden
op www.alblasserdam.nl/ruimtelijke
plannen>bestemmingsplannen in voorbereiding. U kunt het plan ook bekijken bij de
gemeente in De Rederij, Cortgene 2. Maak
hiervoor een afspraak door te bellen naar
telefoonnummer 14 078.

Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving
Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders bekend dat een
bestemmingsplan wordt voorbereid. Het
bestemmingsplan "CKC locatie Alblasserdam" voorziet in een juridisch planologische
regeling ten behoeve van het realiseren van
twintig appartementen, ter plaatse van de
voormalige kantine van korfbalverenging CKC
Kinderdijk, nabij de Boezem – De Kreken in
Alblasserdam.

Vergunningen & Bekendmakingen

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.

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

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

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

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

Bouw
het verbouwen van een
landhuis
Blokweerweg 18
29-07-2020
Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het verzoek om wijziging
gebruik van het
bestemmingsplan
Vinkenpolderweg 40 a
30-07-2020
Grondwaterbescherming,
Roerende zaken, Werk of
werkzaamheden
uitvoeren
het aanleggen van
gasleidingen
van Goghplantsoen 13
31-07-2020
Kap
het vellen of te doen vellen
van een houtopstand
Goudenregenstraat 18
27-07-2020
Kap
het vellen of te doen vellen
van vijf houtopstanden
(één Fraxinus excelsior
(es), één Ulmus minor (veld
iep), één Fagus sylvatica
(beuk) en twee Acer
pseuoplatanus (esdoorn))
nabij Oost Kinderdijk 191
27-07-2020
Kap
het vellen of doen vellen
van een houtopstand
Vijverhof 6
30-07-2020

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).

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor:
het plaatsen van een
dakopbouw
Locatie:
Waalsmondelaan 44
Datum ontvangst: 30-07-2020
Activiteit:
Voor:

Bouw, Roerende zaken
het ophangen van een
spandoek van 1x6 meter
bij de Wensveenrotonde
voor de jaarlijkse
collecteweek van de KWF
Kankerbestrijding van 24
augustus t/m. 8 september
2020
Locatie:
Wensveenrotonde
Datum ontvangst: 25-07-2020
Activiteit:
Voor:

Kap
het vellen of doen vellen
van 38 houtopstanden
Locatie:
Cortgene 2
Datum ontvangst: 31-07-2020
Activiteit:
Voor:

Roerende zaken
het plaatsen van een
schoonpuin container
Locatie:
Adriaan G. Smitstraat 16
Datum ontvangst: 29-07-2020
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 aanvraag
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend
dat zij de volgende aanvraag voor een
omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
Activiteit:
Voor:

Bouw
het uitvoeren van
antennewerkzaamheden
voor KPN
Locatie: kad. perceel A 4080
Datum ontvangst: 07-07-2020
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:
Voor:

Inrit/Uitweg
het verlagen van de
stoeprand voor de oprit
Locatie:
Lindelaan 8
Datum ontvangst: 28-07-2020
Vergunningen en Meldingen,
12 augustus 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 aanpassen van

Dorp met karakter

