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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

Blik op de raad

Oude bibliotheek 
De oude bibliotheek 
is als gebouw door 
de beheersstichting 
OBA teruggegeven 
aan de gemeente. De 
gemeente bepaalt 
nu wat de volgende 
bestemming van dit 
gebouw gaat worden. 
Als D66 vonden we 
een heroverweging 
voor het gebruik van 
dit pand in de raad op zijn plaats. Het idee van 
D66 om de bibliotheek terug te verhuizen en 
het sociale loket in het verbouwde gemeente-
huis te plaatsen, viel niet in goede aarde. He-
laas heb je voor zo’n idee de meerderheid in 
de raad nodig en die was er niet. In de raads-
vergadering van november is besloten om de 
voorbereidingen voor het inrichten van de 
oude bibliotheek als sociaal loket in het dorp 
goed te keuren. D66 heeft tegen gestemd.

Versterking van de 
fractie van het CDA
Elke fractie telt 
meerdere raadsleden 
en daarnaast ook bur-
gerraadsleden. Deze 
burgerraadsleden zijn 
van groot belang bij 
de voorbereiding van 
alle onderwerpen die 
aan de orde zijn. Zij 
denken volop mee in 
de fractie en mogen 
ook het woord voeren in de commissies. In de 
afgelopen raadsvergadering is Erno Hartsuiker 
benoemd tot burgerraadslid voor het CDA. 
Daar is onze fractie zeer content mee. Erno 
zal, samen met burgerraadslid Jan de Kok, 
gaan meedraaien op het terrein van grond-
gebied. Op het terrein van samenleving en 
bestuur is Hans van Ommen actief als burger-
raadslid. Het werk van de burgerraadsleden 
mag gezien worden en wordt zeer gewaar-
deerd. Veelal is de functie van burgerraadslid 
een opstap naar gemeenteraadslid.

Nedersassen & de 
oude bibliotheek
Afgelopen maand 
is stevig gediscussi-
eerd over de opgang 
Nedersassen en de 
oude bibliotheek. 
Bij Nedersassen 
staan we voor een 
dilemma. Enerzijds 
de belofte om de op-
gang aan te pakken, 
anderzijds blijkt na onderzoek dat de kosten 
drie keer hoger uitvallen dan het beschikbare 
budget. Het alternatief voldoet niet aan de re-
gels voor mindervaliden. Belofte maakt schuld 
maar tegen elke prijs? De wethouder heeft 
het voorstel teruggetrokken en gaat nogmaals 
naar een aantal alternatieven kijken. We willen 
graag één zorgloket realiseren in Alblasser-
dam. Na het mislukken van het plan naast 
Dok11, bood de stichting OBA aan om de 
oude bibliotheek 'om niet' aan de gemeente te 
schenken. Onze fractie had zich in mei positief 
uitgesproken en kon nu instemmen met de 
volgende stap.

Betaalbare woningen
In ons dorp is er 
behoefte aan nieuwe 
woningen. In het 
duurdere segment, 
voor doorstromers 
maar ook in de sociale 
huur. Dus laten we 
gaan bouwen. De VVD 
wil dat de woningen 
in ons dorp meer 
terechtkomen bij de 
Alblasserdamse woningzoekenden. Vooral 
starters en ouderen moeten te lang wachten 
op betaalbare woningen en vertrekken naar 
elders. De discussie over de plannen voor 
Haven Zuid leken opnieuw te gaan over wel 
of niet inpassen van sociale huurwoningen op 
die locatie. Wat de VVD betreft moet de dis-
cussie gaan over hoe we onze eigen starters 
en ouderen met voorrang in aanmerking laten 
komen voor betaalbare huizen in ons dorp. 
Ook op Haven Zuid.

Haven Zuid
Er lijkt vaart te komen 
in de ontwikkeling van 
Haven Zuid. In een 
vorige week vastge-
stelde raadsinforma-
tiebrief worden enkele 
stappen genoemd die 
in gang gezet zijn, of in 
gang worden gezet om 
uiteindelijk te komen 
tot de ontwikkelfase. 
Er zijn plannen voor woningen, een trans-
ferium, een brug naar Landvast en enkele 
andere toeristische voorzieningen. In het 
plan is ook ruimte voor sociale woningbouw, 
een aangelegen punt voor de ChristenUnie in 
verband met beschikbaarheid van goedkopere 
woningen voor onze inwoners. Er wordt een 
mooie ontwikkeling in gang gezet, waarbij een 
rommelig gebied fl ink verfraaid zal worden 
met mooie voorzieningen voor toeristen. We 
hopen natuurlijk dat het toerisme volgend 
jaar weer gaat aantrekken en dat corona dan 
grotendeels onder controle is.

1-loket functie
De oude bibliotheek 
wordt de nieuwe 
locatie voor diverse 
sociale-, maatschap-
pelijke- en zorgpartijen 
zoals Centrum voor 
Jeugd en Gezin, Stich-
ting Welzijn Alblasser-
dam en Vivenz.
De oude bibliotheek is 
een geweldige locatie 
in het hart van het centrum. Toegankelijk en 
goed bereikbaar voor iedereen. Het krijgt nu 
de 1-Loket functie waar alle Alblasserdam-
mers terecht kunnen voor zijn of haar sociale, 
maatschappelijke en zorgvragen en diensten.
Dus alles-in-één en de PvdA heeft daarom tij-
dens de raadsvergadering ingestemd met het 
voorstel van het college. Dit voorstel vormt de 
basis voor de te realiseren kanteling in het so-
ciaal domein waarvan de 1-loket functie voor 
zorg en ondersteuning in de oude bibliotheek 
het fundament is en ten goede komt aan alle 
belanghebbenden.

VVD – Herman Verweij

D66 – Ramon Pardo 
Kruidenier 

SGP – Harrold van Vliet

CDA – 
Arie van 't Zelfde 

CU – Teus Stam

Uit voorzorg voor vernieling verwijderen 
we in de eerste week van december alle 
hondenpoepbakken. Ook de houders met 
zakjes voor hondenpoep halen we weg. In 
de tweede week van januari 2021 plaatsen 
we de hondenpoepbakken en zakjeshou-
ders weer terug. 

Hondenpoep in gele afvalbakken
Zakjes met hondenpoep kunt u zolang in 
de gewone afvalbakken kwijt. Deze blijven 
voor zover mogelijk beschikbaar. Honden-
poepzakjes kunt u afhalen in De Rederij, 
Cortgene 2.

Hulp bij schade / vandalisme
Wij doen aangifte bij de politie van vanda-
lisme / schade. Als er een dader bekend is, 
dan starten wij een aansprakelijkheidspro-
cedure. Voor de gemeente is vandalisme 
een onvoorziene kostenpost en kost dus 
extra geld. Ziet u dat er iets wordt vernield? 
Bel dan direct 112. Constateert u pas later 
een vernieling, dan horen wij dit graag via 
de meldlijn www.alblasserdam.nl/meldpunt 
of via telefoonnummer 14078.

Even geen honden-
poepbakken en 
zakjeshouders

PvdA – Orhan Yilmaz

Nieuws

Raadscommissies vergaderen
De commissie Grondgebied en de commissie Bestuur en Samenleving vergaderen (digitaal) op dinsdag 8 december vanaf 19.30 uur. De vergade-
ringen kunt u live volgen via https://alblasserdam.notubiz.nl/ of via de website van de gemeente Alblasserdam. Hier vindt u ook de agenda's en de 
stukken. Wilt u inspreken bij de commissie? Meld dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor dinsdag 8 december 16.00 uur, bij griffi  er@alblasser-
dam.nl, dan ontvangt u nadere informatie over het gebruik van Microsoft Teams.        

Raads- en commissievergaderingen



Het is alweer december. Een maand die normaal gesproken vooral in het 
teken staat van de feestdagen. Maar het is dit jaar anders dan voorgaande 
jaren. En hopelijk ook anders dan komende jaren. Het grootste deel van 
het jaar stond in het teken van het coronavirus. Onze gedachten gaan uit 
naar die mensen die ziek zijn, dierbaren hebben verloren, mensen die 
eenzaam zijn of mensen die het fi nancieel moeilijk hebben door de 
coronacrisis.

Juist nu willen we elkaar tijdens de feestdagen zien. Maar daar moeten 
we erg voorzichtig mee zijn. Ook in onze regio is het aantal corona-
besmettingen te hoog. De situatie is zeer ernstig. Het is juist nu enorm 
belangrijk om onze contacten te blijven beperken. Met elkaar kunnen 
we ervoor zorgen dat we het virus in een hoek drukken.

Houd u ook thuis aan de maatregelen
Vooral thuis en op bezoek raken te veel mensen besmet. De feestdagen 
vieren we natuurlijk het liefst met de mensen van wie we houden. 
Maar beperk het dit jaar tot uw eigen gezin of een klein gezelschap uit 
uw omgeving. We vragen u daarnaast met klem om: 

niet meer dan het toegestane aantal bezoekers uit te nodigen;
altijd 1,5 meter afstand te houden. Ook thuis;
geen blokjesverjaardagen of -feestjes te organiseren óf te bezoeken. 
  

Doe het voor uzelf én voor elkaar
Afstand houden doen we niet van elkaar, maar vóór elkaar! U laat door 
afstand te houden juist zien dat u om iemand geeft en die persoon niet wilt 
besmetten. We kunnen niet vaak genoeg zeggen; mensen die zich aan de 
maatregelen (willen) houden, verdienen respect en een groot compliment! 

Burgemeester Jaap Paans: “Beste mensen laten we er met elkaar voor zorgen 
dat we het coronavirus fl ink terugdringen. Wij zijn immers zelf degenen die 
hiervoor kunnen zorgen op de manier zoals we dat gewend zijn te doen in 
Alblasserdam: met elkaar voor elkaar. U doet toch nog  steeds mee?!”

Houd vol, zo lang als nodig
We willen allemaal corona zo snel mogelijk terugdringen. Ervoor zorgen 
dat minder mensen thuis besmet raken, helpt daarbij enorm. Daarom geven 
wij u hiervoor graag een paar nuttige tips en suggesties zodat u op een 
verantwoorde en veilige manier familie of vrienden kunt zien. We rekenen 
op uw medewerking en wensen u alvast knusse feestdagen en veel 
gezondheid toe.

Beste inwoner van Alblasserdam,

Met vriendelijke groet,

Jaap Paans,
burgemeester, Alblasserdam

Wouter Kolff,
voorzitter Veiligheidsregio 
Zuid-Holland Zuid

Bereid bezoek voor
   Vraag uw bezoek op de dag zelf of ze klachtenvrij zijn. 

Zo niet, maak een nieuwe afspraak. 
   Bedenk hoe u en uw bezoek op 1,5 meter afstand van 

elkaar kunnen zitten. 
   Gaat u samen eten? Zorg ervoor dat u ook aan tafel 1,5 meter 

afstand houdt. Schuif eventueel een extra tafel bij. 
 Zet alvast een raam open.  
   Houd u aan het maximum aantal bezoekers.
   Leg wegwerphanddoekjes en 

handgel klaar in de wc en de keuken.

Tijdens het bezoek
   Geef elkaar geen hand, kus of knuffel. Doe het niet, voor elkaar.
   Vraag uw bezoek bij binnenkomst om de handen te wassen.
   Houd 1,5 meter afstand.
   Ventileer continu de ruimte. 
   Bedank uw bezoek dat zij wilden meewerken.

Nadat het bezoek weg is
   Was uw handen als het bezoek weer weg is.
   Maak deurklinken, kranen en de wc schoon.

Online quiz 
Heeft u alle gezelschapsspellen thuis ondertussen uitgespeeld? 
Of mist u de wekelijkse pub quiz in uw favoriete café? 
Organiseer voor vrienden en familie een online quiz. 
Jullie kunnen op afstand toch de strijd aangaan onder 
het genot van een hapje en een drankje. Gebruik daarvoor 
bijvoorbeeld create.kahoot.it/auth/register

Stuur een kaartje!
Slaat u het afspreken thuis nu liever over? 
Schrijf een lieve kaart en wie weet krijgt u er 
snel één terug. 

Maak een wandeling
Nodig uw bezoek uit voor een buitenactiviteit, in plaats van thuis. 
Ga fi jn uitwaaien op het strand of in het bos. Of maak een lange 
 fi etstocht. Neem een thermoskan warme chocolademelk 
mee en iets lekkers om te eten. Houd u ook buiten aan 
de maximale groepsgrootte en houd 1,5 meter afstand.

Tip
Laat uw bezoek weten waarom afstand houden voor u 
belangrijk is. Bijvoorbeeld omdat u een kwetsbare vader 
of moeder heeft. Of omdat u bang bent om corona te 
krijgen. Deze informatie zorgt vaak voor meer begrip.

Thuisbezoek
checklist en tips

Kijk voor de laatste informatie en maatregelen 
m.b.t. het coronavirus op zhzveilig.nl.

1,5

Ontvangt u thuis liever geen bezoek?

Onderstaande ideeën zijn coronaproof en 

leuk om te doen met vrienden en familie. 

samen voor veiligheid

Gemeentenieuws
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Stook goed en denk aan de buren
In de winter gaan veel houtkachels weer aan. 
Om overlast te voorkomen is het soms beter 
om een dagje geen hout te stoken. Die oproep 
doen wij als gemeente samen met de omge-
vingsdienst. 

Goed stoken
De gemeente en omgevingsdienst krijgen 
elke winter meldingen van overlast door rook 
en geur. Dat is niet zo vreemd want bij goed 
stoken komt wel wat kijken. Moet het schuifje 
van je kachel nu open of dicht? Is het handig 
om het vuur met oud papier aan te steken? 
Leg je de kleine houtjes nu boven of onderop? 
En hoe herken je eigenlijk 'goed' vuur? U leest 
alle tips op www.alblasserdam.nl/houtstook.

Wees een goede buur
Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen 
het belangrijk vindt om rookoverlast in hun 
omgeving te beperken, waarvan 77% ook 
bereid is om kleine maatregelen te nemen 
(bron: RIVM ). Veel buren hebben geen idee 
dat ze overlast veroorzaken. Daarom kan een 
gesprek met uw buren heel nuttig zijn. U kunt 
onze stooktips ook delen in de Buurtapp.

Zelf uw kachel inspecteren
Goed onderhoud speelt ook een rol, zoals elk 
jaar even de schoorsteen laten vegen. Voor 
iedere eigenaar van houtkachels is er een 
zelfinspectie. Met deze checklist weet u in tien 
minuten of uw kachel aan de eisen voldoet. U 
vindt hem op deze pagina hieronder.

Sla soms een dagje over
Ook handig is stookwijzer.nu. Daar ziet u 
wanneer het vuur beter uit kan blijven. Dit is 
vooral bij windstil of mistig weer. Op zulke da-
gen blijft de rook hangen en heeft u rondom 
het huis veel luchtvervuiling en sneller rook- 
en geurhinder.

Samen voor schonere lucht
In Nederland wordt houtstook steeds vaker 
genoemd als vervuiler van de lucht. 11% van 
de fijnstof in Nederland komt door houtstook 
(bron: RIVM). Beter stoken is een van de 
oplossingen, maar bijvoorbeeld ook strengere 
eisen voor houtkachels is belangrijk. Daar-
naast wordt gekeken naar andere oorzaken 
die helpen bij een schonere lucht. Denk aan 
overheden die strenge eisen stellen aan de 
uitstoot door de industrie of schoner verkeer. 

Nieuws

A15 aankomend weekend dicht
In het weekend van 4 december 20:00 uur 
tot 7 december 05:30 uur voert Rijkswa-
terstaat werkzaamheden uit aan de A15. 
Onvoorziene omstandigheden voorbehouden 
is de A15 tijdens deze gehele periode vanuit 
Ridderkerk richting Gorinchem tussen 
knooppunt Ridderkerk–Zuid tot en met af-
rit 22 Alblasserdam DICHT. Dit betekent dat 
het extra druk zal zijn rondom Alblasserdam. 
Ook de bussen moeten een andere route rij-
den. Gele borden en informatiepanelen langs 
en boven de weg geven de omleidingsroutes 
richting Gorinchem en Nijmegen aan. 

De A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam 
blijft wel open. Ook de N915 over de Brug 
over de Noord (N915) is in beide richtingen 
open. Verkeer vanuit Alblasserdam naar Go-
rinchem kan gebruik blijven maken van toerit 
22 naar de A15.

Omleidingen
-  Verkeer vanaf Rotterdam richting Alblasser-

dam en Papendrecht wordt omgeleid via 
de A16 en de N3. Daarnaast kan dit verkeer 
ook gebruik maken van de route door Rid-
derkerk en via de Brug over de Noord;

-  De gevaarlijke stoffenroute via de N915 / 
Brug over de Noord is het gehele weekend 
niet bereikbaar. Vervoer van gevaarlijke 
stoffen richting Gorinchem en Breda wordt 
omgeleid via de A16, A20, A12 richting 
Utrecht en de A27.

Meer informatie van Rijkswaterstaat vindt u 
op vananaarbeter.nl of neem contact op met 
de gratis landelijke informatielijn van Rijkswa-
terstaat via tel. 0800 8002.
Meer informatie over de aanpassing van de 
dienstregeling van busmaatschappij Qbuzz 
staat op qbuzz.nl.

Nieuws

Afsluiting Van Eesterensingel  
8-10 december
Op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 
december is een deel van de Van Eesterensin-
gel tussen 8.30 en 15.00 uur afgesloten. Het 
gaat om het gedeelte ter hoogte van het ben-
zinestation in de richting van de Plantageweg. 
Het benzinestation zelf, het Wilgenplein en 
de Zeilmakersstraat blijven bereikbaar. Deze 
dagen herstellen wij het straatwerk. Vóór 8.30 

en na 15.00 uur is de weg weer volledig open.

Verkeersregelaars
Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede 
banen. Zij zorgen ervoor dat verkeer dat komt 
vanaf de Blokweerweg gebruik kan maken van 
de baan in tegengestelde richting.
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Vergunningen & Bekendmakingen

Nieuws

Zo denken Alblasserdammers over 
aardgasvrij
De afgelopen weken heeft u een vragenlijst 
kunnen invullen over de overstap naar aard-
gasvrij wonen. Meer dan 400 inwoners heb-
ben dit gedaan. Hiervan weet 40% er al veel 
over en 50% heeft erover gehoord maar zich 
er nog niet in verdiept. Het overgrote deel, 
ruim 76%, heeft al maatregelen genomen om 
minder aardgas te gebruiken.

Betaalbaarheid
Ruim driekwart vindt betaalbaarheid het 
belangrijkst bij de overstap naar aardgasvrij. 
Ook een comfortabele temperatuur in huis 
en kunnen kiezen wat er voor aardgas in de 
plaats komt, worden veel genoemd. Ongeveer 
driekwart maakt zich vooral zorgen over de 
kosten. Ook zijn er zorgen over gedoe van 
werkzaamheden in en rond het huis. Een deel 
van de mensen geeft aan niet van het aardgas 
af te willen.

Waar beginnen
Waar zouden we het beste kunnen beginnen 
met de overstap naar aardgasvrij wonen? 
Volgens de meeste mensen is het logisch te 

starten in buurten waar toch al werkzaamhe-
den gepland staan. Bijvoorbeeld in buurten 
waar de riolering of het gasnet aan vervanging 
toe zijn. En in buurten waar bewoners zelf al 
van het aardgas willen. Ook buurten met grote 
gebouweigenaren zoals woningcorporaties, 
scholen en verzorgingshuizen, vinden veel 
mensen een logische keuze. 

Transitievisie warmte
Wij bedanken iedereen voor het meedenken. 
De resultaten nemen we mee bij het opstellen 
van de Transitievisie Warmte 2021. Begin 2021 
organiseren we een online bewonersavond. 
Meer informatie hierover volgt.

Besparen
Bent u woningeigenaar en wilt u ook vast 
aardgas besparen? Maak dan gebruik van de 
waardebon van 45 euro via www.regionaal-
energieloket.nl. Bent u al toe aan grotere 
maatregelen? Bekijk dan onze nieuwste actie 
voor spouwmuur- en vloerisolatie via www.
alblasserdam.nl 

Vergunningen & Bekendmakingen

Basisregistratie Personen
Verstrekking van uw gegevens uit de basis-
registratie personen (BRP)
Overheidsinstanties en de door de minister 
aangewezen instellingen, krijgen altijd gege-
vens 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 com-
merciële instellingen en privépersonen. Wel 
mag zij gegevens verstrekken aan instellin-
gen 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 infor-
matie. Als zoekwoord geeft u 'geheimhouding' 
in.

Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking Wet Milieubeheer
Op 16 november 2020 is een melding ontvan-
gen in het kader van het "Activiteitenbesluit 
milieubeheer". Het gaat over het veranderen 
van de inrichting, zijnde een garagebedrijf, 
gelegen aan de Ohmweg 3 te Alblasserdam. 
Deze melding is afgehandeld onder zaaknum-
mer Z-20-381992.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, in-
lichtingen worden ingewonnen bij de Omge-

vingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 
85 85. De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op 
dat deze bekendmaking uitsluitend een infor-
matief karakter heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid.

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

Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of doen vellen 

van een houtopstand   
Locatie:   Oost Kinderdijk 45    
Datum besluit:  13-11-2020   
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:    het plaatsen van een contai-

ner   
Locatie:   Parallelweg 58   
Datum besluit:  12-11-2020         

Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij 
hebben verklaard: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het plaatsen van 2 matrix-
borden om het bezoek aan 
Kinderdijk in goede banen 
te leiden   

Locatie:   De Helling 1    
Datum besluit:  11-11-2020   
 
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 beslo-
ten hebben de volgende aanvraag om een 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het wijzigen van een garage 
bij de woning behorende 
verblijfsruimte en het op-
richten van een dakopbouw   

Locatie:   Blokweerweg 33   
Datum besluit:  13-11-2020   
   
Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
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 uitbreiden van de be-

drijfsruimte   
Locatie:   Ohmweg 3    
Datum ontvangst:  16-11-2020   

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het verbouwen van de 

woning   
Locatie:   Blokweerschekade 1    
Datum ontvangst:  19-11-2020   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uit-
weg  

Voor:   het bouwen van 4 woningen   
Locatie:   Vinkenpolderweg 1-3    
Datum ontvangst:  20-11-2020   

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. 
    
Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 2 december 2020 




