
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 16 december 2020

Postadres:  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

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeente-
winkel (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

Let op: wij werken uitsluitend op afspraak!

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 lo-
ket 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.stichtingwelzijnalblas-
serdam.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.

  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam

Peter Verheij
wethouder

Veelbewogen jaar 2020 
Wij vliegen daarheen. Wij brengen onze jaren 
door als een gedachte. Dat was de ervaring 
duizenden jaren geleden. Anno 2020 is dat 
niet anders. Een veelbewogen jaar ligt al weer 
bijna achter ons. Niemand heeft vooraf kun-
nen denken dat 2020 gedomineerd zou wor-
den door het coronavirus. Niet alleen werden 
en worden steeds weer ingrijpende maatre-
gelen getroffen, ook de duur van de (tijds)om-
standigheden en de daarmee gepaard gaande 
beperkingen gaan drukken. En dat vraagt veel 
van ons allemaal. Juist nu doe ik daarom een 
beroep op u allen om zich de komende weken 
uiterst verantwoordelijk op te stellen en de 
beperkende maatregelen na te leven.

Inmiddels zijn we in Alblasserdam sinds het 
begin van het jaar meer dan 1000 besmet-
tingen verder. Landelijk maken we in deze 
dagen recordcijfers mee van soms wel 10.000 
besmettingen per dag. De urgentie voor het 
serieus nemen van deze situatie en het na-
leven van de hygiënemaatregelen en andere 
beperkende maatregelen is daarmee onver-
minderd hoog. Ook zijn ons het afgelopen jaar 
Alblasserdammers ontvallen als gevolg van 
het coronavirus. Ik denk dan in het bijzonder 
aan bewoners van Zorgcentrum de Waard, 
waar naast een groot aantal besmettingen ook 
veel bewoners overleden zijn aan het corona-
virus. We leven mee met de achtergebleven 
familieleden. Juist tijdens de Kerstdagen en 
het einde van het jaar, is het gemis temeer 
voelbaar. 

Zorg(personeel)
Het uithoudingsvermogen van met name per-
soneel in de zorg wordt bijzonder op de proef 
gesteld. Naast de eerste golf in het voorjaar 
en een tweede coronagolf in het najaar lijkt 
het erop dat er maar geen einde komt aan 
nieuwe pieken in het aantal besmettingen. 
Diep respect en waardering voor (huis)artsen, 
verpleegkundigen, thuiszorg- en verpleeghuis-
personeel dat zich dagelijks onder moeilijke 
omstandigheden inzet voor kwetsbaren en 
ouderen. Zowel de ervaringen van mensen die 
ernstig getroffen werden door het coronavirus 
als van personeel in de zorg, geven de ernst 
weer van het coronavirus. U kunt hen niet be-
ter ondersteunen dan door de noodzakelijke 
maatregelen in acht te nemen en eraan bij te 
dragen dat de druk op de zorg afneemt.

Omzien naar elkaar
In Alblasserdam zijn we betrokken op elkaar 
en nemen we samen onze verantwoordelijk-
heid. Juist nu er weer hoge cijfers genoteerd 
worden en bezoek aan elkaar maar beperkt 
mogelijk is, is het belangrijk te voorkomen dat 
eenzaamheid (verder) toeslaat. Ik roep u allen 
dan ook op, binnen deze beperkingen, om te 
zien naar buren, kennissen, familieleden of 
andere dorpsgenoten die dat nodig hebben. 
Naast persoonlijke inzet waarderen we als ge-
meentebestuur enorm de inzet  van initiatie-
ven als Coronahulp Alblasserdam en de inzet 
van de Stichting Welzijn Alblasserdam. 
  
Ondernemen 
We leven ook mee met de ondernemers in en 
uit ons dorp die getroffen zijn. Zo is de horeca 
al een tijd gesloten en is alleen afhalen en 
bezorgen van maaltijden mogelijk. Ook ande-
ren hebben te maken met soms vergaande 
beperkingen in hun branche en/of noteren 
forse omzetdalingen. Ondanks de compen-
satiemaatregelen van het Rijk is de schade 
soms aanzienlijk. Hier en daar moesten al 
reorganisaties doorgevoerd worden. We leven 
mee met de betreffende ondernemers en hun 
medewerkers.

Kerstdagen
In deze ingrijpende omstandigheden staan 
we aan de vooravond van de Kerstdagen. 
Kerstvieringen ondergaan ook ingrijpende 
beperkingen. Welke beperkingen echter ook 
gelden, het Kerstevangelie blijft onveranderd. 
We staan op de Kerstdagen stil bij de ge-
boorte van de Heere Jezus in Bethlehem, Die 
gekomen is als het Licht der wereld voor een 
volk dat in duisternis wandelt. ‘Het volk, dat in 
duisternis wandelt, zal een groot Licht zien’. Ik 
wens u Gezegende Kerstdagen toe!

Blik op ons college Nieuws

Advies over geldzaken
Vanaf 1 januari 2021 kunt u niet meer terecht 
bij de Adviseurs Geldzaken van de Sociale 
Dienst Drechtsteden. Heeft u een vraag over 
geldzaken? Dan kunt u terecht bij de Sociaal 
Raadslieden Alblasserdam.

Wilt u een persoonlijk advies over uw inkom-
sten en uitgaven, weten voor welke toeslagen 
u in aanmerking komt of heeft u hulp nodig 
bij uw belastingaangifte of het invullen van 
een kwijtscheldingsformulier? Dan kunt u 
terecht bij de Sociaal Raadslieden. U vindt 
de Sociaal Raadslieden aan de Cortgene 20 
bij de Stichting Welzijn Alblasserdam. Maak 
van te voren een afspraak, via de mail info@
stichtingwelzijnalblasserdam.nl of telefonisch 
via 078- 2021220.

Waarom niet meer naar de Adviseurs 
Geldzaken?
Op 7 juli 2020 stemde de Drechtraad in met 

het voorgestelde pakket aan bezuinigings-
maatregelen door het Drechtstedenbestuur 
(DSB) van 2 miljoen euro in het sociaal do-
mein in de Drechtsteden. Een van de bezuini-
gingsmaatregelen is om niet langer te werken 
met Adviseurs Geldzaken. 

Nieuws

Wijziging dienstverlening 
Drechthopper en Wijkhopper
Op 7 juli jl. heeft de Drechtraad besloten om 
de Drechthopper én Wijkhopper vanaf 1 janu-
ari 2021 alleen nog in te zetten voor inwoners 
met een beperking die niet zelfstandig kunnen 
reizen. Ook besloot de Drechtraad om de 
rijtijden van de Drechthopper per 1 november 

2020 aan te passen. Deze besluiten zijn een 
gevolg van de bezuinigingsmaatregelen bin-
nen het sociaal domein. Meer informatie vindt 
u op de website van Sociale Dienst Drechtste-
den: https://bit.ly/2SMNAxg.

Nieuws

Nieuwe website Centrum voor 
Jeugd en Gezin 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft 
een nieuwe website: 
www.cjgalblasserdam.nl. Alle inwoners van 
Alblasserdam (0 tot 100+) kunnen hier terecht 
met hun vragen over onder andere gezond-
heid, opvoeden en verzorging. Met een nieuw 
uiterlijk en prettige indeling, is de site mak-
kelijk in gebruik en is de gezochte informatie 
zo gevonden.

Informatie per leeftijdscategorie
Op de website is per leeftijdscategorie (bij-
voorbeeld baby, puber of volwassene) een 
pagina waar u kunt zoeken naar verschillende 
onderwerpen en vragen. Ook vindt u er de 

juiste instantie voor meer hulp. Komt u er niet 
uit, dan kunt u chatten.

Wat is het CJG
Het CJG Alblasserdam is er voor alle inwoners 
van Alblasserdam, van 0 tot 100 jaar. Het CJG 
is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen 
en jongeren terecht kunnen met alle vragen 
over gezondheid, opvoeden, opgroeien en ver-
zorging, ontwikkeling, fi nanciën en wonen. De 
professionals denken graag met de inwoners 
mee en zoeken eventueel de juiste deskundige 
in het netwerk. Zo maakt het CJG gezond en 
veilig opgroeien en wonen in Alblasserdam 
mogelijk.
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Graag nodigen wij u, juist nu!, uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 
6 januari 2021 van 20.00 uur tot 21.30 uur. Dit jaar zal deze online gehouden worden, 
via https://bit.ly/2LB13YP van de gemeente. De bijeenkomst staat in het teken van onderlinge 
verbondenheid in ons dorp. Samen zoeken we naar gezond perspectief. Elkaar (digitaal) 
ontmoeten en samen het nieuwe jaar inluiden is juist in deze tijd heel belangrijk. 
Daar wil de gemeente graag een moment voor creëren.

De online receptie wordt geopend door de burgemeester. Daarna is er gelegenheid om online 
met de wethouders uw nieuwjaarswensen uit te wisselen in afzonderlijke recepties van de drie 
wethouders en de burgemeester. Ieder heeft een eigen digitale ontvangstruimte, 
waarvoor u na aanmelding de link ontvangt. 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen! U kunt zich aanmelden door voor 6 januari 
14.00 uur een mail te sturen naar: bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl. U ontvangt dan 
een antwoordmail met vier afzonderlijke links naar de online recepties van burgemeester en 
wethouders. Voor de eerste honderd aanmeldingen hebben we een kleine verrassing, die u kunt 
verzilveren na ophe�  ng van de Corona-maatregelen. Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten!

Verbonden blijven in 2021

20.00 uur - 21.30 uur I online

Woensdag 6 januari 2021

Nieuwjaars-
bijeenkomst

Nieuws

Webinar isolatieactie was een succes!
Doet u ook mee?

Op donderdag 10 december is de collectieve 
inkoopactie van isolatie in Alblasserdam 
van start gegaan met een online informa-
tieavond. Eén van de voordelen is dat door 
gezamenlijke aankoop, de inwoners van de 
gemeente Alblasserdam een scherpere prijs 
krijgen en verzekerd zijn van goede kwaliteit. 
Inmiddels hebben al 69 woningeigenaren uit 
Alblasserdam zich aangemeld voor de actie. 
Heeft u zich nog niet aangemeld? Het kan nog 
steeds! Ook kunt u de informatiebijeenkomst 
terugkijken.

De eerste belangrijke stap in het duurzamer 
maken van uw huis is isoleren. Daarom is 
deze actie opgezet door gemeente Alblasser-
dam in samenwerking met het Regionaal Ener-
gieloket. Tijdens de informatiebijeenkomst 
werden bewoners een uur lang meegenomen 
in de praktische en technische aspecten van 
isolatie. Ook heeft de installateur van deze 
actie zich voorgesteld en zijn er veel vragen 
van inwoners beantwoord. 

Inschrijven voor de isolatie actie
De informatie over de isolatie actie en het 
terugkijken van de informatiebijeenkomst, 
kan via de website van het Regionaal Ener-

gieloket:  www.regionaalenergieloket.nl  Daar 
kunt u zich ook inschrijven voor de actie. U 
ontvangt een uitnodiging om een digitale of 
telefonische woningopname in te plannen 
met het isolatiebedrijf. Daarna ontvangt u een 
vrijblijvende, persoonlijke offerte. Op dat mo-
ment beslist u pas of u meedoet met de actie. 
Inschrijven kan tot 5 januari 2021.

Direct uw huis energiezuiniger maken? 
Besteed de cadeaubon van 45 euro!
Om u nog verder te helpen om energie te 
besparen, geeft de gemeente 1850 cadeau-
bonnen van 45 euro weg. Heeft u nog geen 
cadeaubon aangevraagd? Doe dit dan snel, 
want op = op!

U kunt de cadeaubon gebruiken in de web-
shop van het Regionaal Energieloket. U kunt 
hier artikelen bestellen die uw huis direct 
energiezuiniger én comfortabeler maken, zo-
als: tochtstrips, radiatorfolie en ledverlichting.

Hoe werkt het?
1. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl 
2. Vul uw postcode in
3. Klik op ‘Vraag hier uw cadeaubon aan’
4.  Vul uw postcode, huisnummer en e-mail-

adres in
5. U ontvangt de cadeaubon in uw e-mail
6. Ga naar webshop.regionaalenergieloket.nl
7.  Bestel de producten die uw huis energie-

zuiniger maken

Nieuws

Afvalinzameling tijdens de feestdagen
Rond de feestdagen verandert de afvalinzame-
ling van HVC. Tijdens de kerstdagen (vrijdag 25 
en zaterdag 26 december) en op Nieuwjaars-
dag (vrijdag 1 januari) leegt HVC geen bakken. 
Let op: mogelijk worden de bakken rond de 
feestdagen op een eerder of later moment 
geleegd, ook als de oorspronkelijke ophaal-
dag niet op een feestdag valt. Kijk op tijd in 
de afvalkalender in de HVC afval-app of op 
hvcgroep.nl wanneer uw bak wordt geleegd of 
de zakken worden opgehaald. 

Gebruikt u een ondergrondse container?
Hou er dan rekening mee dat deze door de 

feestdagen eerder vol kan zitten. U kunt dan 
een andere container proberen of de zak nog 
even thuis bewaren. Zet het er niet naast. Er 
komt ongedierte op af en bij het legen kan de 
chauffeur de container niet goed optillen. 

Afvalbrengstation
Het afvalbrengstation is op Eerste en Tweede 
Kerstdag en op Nieuwjaarsdag gesloten. Van 
28 tot en met 31 december 2020 en vanaf 
2 januari 2021 bent u welkom op het afval-
brengstation. Kijk voor de openingstijden in de 
HVC-app of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

check de 
afvalkalender.
Rond de feestdagen komen we  
mogelijk op een andere dag  
langs om jouw bak te legen. 

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

hvcgroep.nl

afvalkalender.
Rond de feestdagen komen we  

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

hvcgroep.nl
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Nieuws

Juiste WOZ-waarde belangrijk  
voor iedereen
Het SVHW, de instantie die de lokale belas-
tingen heft namens de gemeente, is op dit 
moment volop bezig met het zorgvuldige be-
paling van WOZ-waarden. Het is belangrijk dat 
de WOZ-waarde goed is. Een aantal belastin-
gen, waaronder de OZB-belasting, is namelijk 
gebaseerd op deze WOZ-waarde. De komende 
tijd informeert de SVHW u over het tot stand 
komen van de WOZ-waarde en wat u kunt 
doen wanneer u het niet eens bent met de 
hoogte van de WOZ-waarde. Het bepalen van 
de WOZ-waarde blijft immers mensenwerk.

Andere redenen voor een juiste WOZ-
waarde
De Rijksbelastingdienst bepaalt aan de hand 
van de WOZ-waarde het huurwaardeforfait. 
Sommige hypotheekverstrekkers gebruiken 
de waarde bij het bepalen van de hypo-

theekrente. Ook voor de gemeente is een 
juiste WOZ-waarde belangrijk. Met een juiste 
WOZ-waarde kunnen wij de belastingdruk 
eerlijk verdelen en het goede belastingtarief 
bepalen. Tot slot zijn er minder bezwaren en 
lagere maatschappelijke kosten bij een juiste 
WOZ-waarde. 

WOZ-waarde op aanslagbiljet
Ieder jaar ontvangt u een aanslagbiljet lokale 
belastingen. Op het aanslagbiljet vindt u de 
WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. 
Met een juiste WOZ-waarde kan SVHW ook 
een juiste aanslagoplegging 2021 doen. De 
WOZ-waarde wordt bepaald met taxatiemo-
dellen waarin de gegevens van uw woning of 
bedrijfspand en actuele marktgegevens zijn 
opgenomen. SVHW-taxateurs controleren de 
uitkomsten en passen deze indien nodig aan. 

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor: 
Omschrijving:   het houden van een col-

lecte van 7 t/m 12 juni 2021 
voor het Epilepsiefonds

Locatie:    Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  07 december  2020
Zaaknummer:  Z-20-381934
 
Omschrijving:   het verkopen van bloe-

men, planten en cadeauar-
tikelen vanaf 1 maart 2021 

Locatie:    Scheldeplein te gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit: 01 december 2020
Zaaknummer:  Z-20-382560

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 be-
zwaar 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 voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.

Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving besluit buiten behandeling 
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht Reguliere procedure Z-20-379253
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht heeft besloten de
aanvraag van Rapenburg Vastgoed B.V. buiten 
behandeling te stellen.

De aanvraag betreft "het plaatsen van een 
weegbrug".

Locatie: Rapenburg 1 te Alblasserdam
Besluitdatum: 4 december 2020

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het plaatsen van een dakop-
bouw en een dakkapel   

Locatie:    Waalsmondelaan 50    
Datum besluit:  30-11-2020   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of doen vellen 

van vier houtopstanden   
Locatie:   Dominee B. Toesplein 5 
Datum besluit:  02-12-2020   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of doen vellen 

van één houtopstand   
Locatie:   Vijverhof 5   
Datum besluit:  03-12-2020   
       
Verleende onttrekking- en  
splitsingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de vol-
gende onttrekkings- en splitsingsvergunningen 
hebben verleend: 

Activiteit:   Onttrekking, samenvoe-
ging en omzetting     

Voor:    het omzetten van zelfstan-
dige naar onzelfstandige 
woonruimte  

Locatie:   Rijnstraat 19D  
Datum besluit:  02-12-2020  

Activiteit:   Onttrekking, samenvoe-
ging en omzetting     

 Voor:    het omzetten van zelfstan-
dige naar onzelfstandige 
woonruimte  

Locatie:   Vondellaan 14  
Datum besluit:  02-12-2020  
 
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 dagte-
kening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar zich richt en de gronden van 
het bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht 
aan het college van burgemeester en wet-
houders 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 Rot-
terdam, 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 omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het bouwen van een zwem-

bad met overkapping   
Locatie:   Kortland 55   
Datum besluit:  02-12-2020   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van een tuin-

huis in de aangrenzende 
tuin   

Locatie:  Noord en Landzigt 9    
Datum besluit:  29-11-2020   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO   
Voor:    het wijzigen van de gevel, 

uitbouwen entree en plaat-
sen luifel   

Locatie:   Wilgenlaan 1    
Datum besluit:  30-11-2020   
       
Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen: 

Activiteit: Bouw   
Voor:    het verrichten van onder-

houdswerkzaamheden aan 
48 woningen   

Locatie:   Rembrandtlaan e.o.   
Datum ontvangst:  01-12-2020   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een dak-

kapel op het achterdakvlak 
van de woning     

Locatie:   Grondel 6    
Datum ontvangst:  03-12-2020   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het maken van een dakop-

bouw en een dakkapel   
Locatie:   Van Hogendorpweg 72   
Datum ontvangst:  03-12-2020   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het indelen van het be-

staande kantoorgebouw in 
4 appartementen   

Locatie:   Vinkenpolderweg 38   
Datum ontvangst:  04-12-2020   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het herbouwen van een 

woning   
Locatie:   Vinkenpolderweg 40 a   
Datum ontvangst:  04-12-2020   
 
Activiteit:  Bouw, Inrit/Uitweg, Sloop   
Voor:    het verbouwen van een 

bestaand pand   
Locatie:   Dam 81   
Datum ontvangst:  04-12-2020   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO   
Voor:    het wijzigen van de functie 

van de woning   
Locatie:   Dominee B. Toesplein 5    
Datum ontvangst:  03-12-2020   
 
Activiteit:   Werk of werkzaamheden 

uitvoeren   
Voor:    het aanpassen van asfalt 

verharding naar een onder-
heide betonvloer   

Locatie:   Hoogendijk 1   
Datum ontvangst:  02-12-2020   
 
Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan 
op dit moment geen bezwaar of beroep wor-
den ingediend. Dat kan pas nadat het college 
over deze aanvragen heeft beslist. Die beslis-
sing 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 omgevingsver-
gunning hebben ingetrokken: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het omzetten van het  
bestaande pand naar  
woningen   

Locatie:   Vinkenpolderweg 38   
Datum ontvangst:  10-09-2020   
 
Vergunningen en Meldingen, 
16 december 2020 


