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Controle op bezit honden

Uit de steigers…
Het zal veel Alblasserdammers opgevallen
zijn. Het gemeentehuis is uit de steigers en
daarmee komt een voor velen vertrouwd
gezicht weer tevoorschijn. Het markante en
industrieel aandoende gebouw herwint met
een frisse blik zijn plek in het centrum van
ons dorp. En daarmee blijft het een baken van
de rijke maritieme en industriële wortels die
Alblasserdam heeft.
Toegankelijk
De contouren van de nieuwe entree zijn
inmiddels zichtbaar en krijgen gestalte.
Daarmee krijgt het gemeentehuis ook een
vernieuwd gezicht. Meer uitnodigend, meer
toegankelijk en meer transparant. En dat
is dan weer een verwijzing naar wat we als
gemeente willen zijn: uitnodigend, toegankelijk en open. Het meeste werk is echter binnen
gaande. Van kelder tot nok is een grondige
renovatie aan de gang om het pand weer
bruikbaar te maken voor de periode vanaf
medio 2020. Een huis waarmee we het voorbeeld geven voor onze ondernemers, onze
partners en inwoners op het gebied van onder
andere duurzaamheid (label A), maatschappelijke verantwoordelijkheid (werkcafé door het
Leerwerkbedrijf Alblasserdam) en gastvrijheid
(iedereen is welkom).
Forse uitdaging
Hoewel dit van buiten moeilijk zichtbaar is,
zullen diegenen die op de Dag van de Bouw
of op een later moment binnen zijn geweest,
erkennen dat er aan de binnenkant een forse
metamorfose gaande is. Vanuit een vaste basis van de architectuur die het gebouw binnen
en buiten kenmerkt, komt een vernieuwde
inrichting tot stand. Een opgave die sinds de
bouw in 1963-1965 niet is voorgekomen en
ook naar verwachting de komende 40-50 jaar
niet meer zal voorkomen. Het is een opgave
die in tijd, geld en planning een forse uitdaging kent en naar verwachting ook binnen die
randvoorwaarden gerealiseerd zal worden.
Alblasserdam is daarmee voor de komende
decennia (Deo Volente) voorzien van een
nieuw kloppend hart van veel dienstverlening.

Thuisbasis
Het gebruik van het huis is natuurlijk de
kern van de zaak. Het gemeentehuis wordt
een plek voor ontmoeting en ontwikkeling,
waar in alle openheid wordt samengewerkt
aan persoonlijke en maatschappelijke groei.
De jongste inwoner tot de oudste inwoner
zal bediend worden in, door en vanuit dit
vernieuwe huis van Alblasserdam. Het wordt
de thuisbasis van onder andere de Bibliotheek
AanZet, Dienstverlening Drechtsteden, het
lokale team van de politie en het werkcafé van
Leerwerkbedrijf Alblasserdam. De historische
vereniging zal er een tentoonstellingsfunctie
gaan invullen.
Lach en traan
Het gemeentehuis wordt een plek waar
partners in het sociaal, maatschappelijk en
economisch domein elkaar zullen versterken
door verbindend, lerend en benaderbaar te
handelen. Zowel onderling als naar inwoners,
ondernemers en partners. De menselijke maat
staat er centraal. Het gemeentehuis wordt
weer het hart van de Alblasserdamse democratie waar iedereen welkom is en gehoord
wordt. Er is ook weer ruimte voor een lach en
een traan, want de functie van trouwlocatie
wordt in ere hersteld. En het wordt een plek
waar het heden en verleden van Alblasserdam
tastbaar en zichtbaar zullen zijn. Daarover
later meer…

Peter Verheij
Wethouder

Voor onze gemeente verzorgt SVHW de hondenbelasting. Jaarlijks controleert LEGITIEM
BV hiervoor het hondenbezit. Dit jaar begint
de controle op 12 februari en duurt tot en met
mei. De controleurs kunnen zich legitimeren
als werknemer bij LEGITIEM BV. Komen zij een
hond tegen waarvoor de eigenaar geen belasting betaalt, dan melden zij dat bij SVHW.

Geef het door
Hoeveel hondenbelasting u betaalt, is afhankelijk van het aantal honden dat u bezit. Heeft
u (sinds kort) een hond? Dan moet u dit doorgeven. Heeft u geen hond meer of vertrekt
u naar een andere gemeente? Meld dit bij
SVHW. U ontvangt dan mogelijk teveel betaald
belastinggeld terug. U kunt uw hond aanmelden door op www.svhw.nl bij ‘Mijn SVHW’ in
te loggen met uw DigiD. Maar u kunt uw hond
ook telefonisch aanmelden via (0186) 577 222

Uitnodiging:
Kick-off sportakkoord Alblasserdam

Van nationaal naar lokaal sportakkoord
In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten. Het
doel? Sport versterken en de maatschappelijke kracht
van sport optimaal te benutten! Om hier in ons dorp
mee aan de slag te gaan willen we in Alblasserdam
toewerken naar een sportakkoord. Een set afspraken
die gaat helpen om nog meer mensen in beweging te
brengen en onze sportverenigingen vitaal te houden.

Wat? Kick-off sportakkoord Alblasserdam
Wanneer? Maandag 17 februari 2020
vanaf 19.00 uur. Officiële opening door
wethouder Arjan Kraijo om 19.30 uur
Waar? Cultureel Centrum Landvast, Haven 4

Denkt en praat u mee?
Sportverenigingen, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven en inwoners zijn welkom om mee te denken
en mee te doen. Samen zorgen we voor een vitaal en
laagdrempelig sport- en beweegaanbod. Tijdens de
Kick-off inventariseren we wensen en behoeften. Als
het ons lukt om een sportakkoord te sluiten, dan
krijgen we van het rijk hiervoor een
uitvoeringsbudget.

Evelyn van der Haar neemt het
voortouw bij het opstellen van het
sportakkoord en stimuleert de samenwerking. Ze zorgt dat partijen
gehoord worden, maar zoekt ook
naar de gezamenlijke belangen.
Rebekka Kadijk is de lokale
sportadviseur voor Alblasserdam
namens de gezamenlijke sport
(NOC*NSF, sportbonden, NL Actief ).
Zij werkt nauw samen met de
sportformateur en ondersteunt
lokale sport- en beweegaanbieders
op allerlei manieren.

Maak kennis met sportformateur en sportadviseur
De nieuwe sportformateur Evelyn van der Haar en
sportadviseur Rebekka Kadijk zijn er ook bij op
maandag 17 februari.

Aanmelden
Bent u er bij op maandag
17 februari? Stuur dan een mail
naar m.van.zanten@alblasserdam.nl.

Raads- en commissievergaderingen

Vergadering gemeenteraad
Meer informatie:

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18
februari vanaf 19.30 uur in Landvast.

Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

De agenda en stukken treft u aan in het
Raadsinformatiesysteem (RIS) op de website
www.alblasserdam.nl.

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.

https://www.allesoversport.nl/sportakkoord/informatie-sportaanbieders-clubs/
www.allesoversport.nl/Sportakkoord/
https://voorclubs.sport.nl/sportakkoord

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 & Bekendmakingen

Laatste kans actie spouwmuurisolatie

Bekendmaking wet milieubeheer

Tot 1 maart kunt u nog inschrijven op de
actie spouwmuurisolatie van het Regionaal
Energieloket.
Goede isolatie zorgt voor een prettig en
aangenaam huis dat koel is in de zomer en
warm in de winter. Daarom organiseert de
gemeente samen met het Regionaal Energieloket een actie om het isoleren van uw muren
goedkoper en makkelijk te maken.

Is mijn woning geschikt?
Op https://regionaalenergieloket.nl/alblasserdam vindt u een checklist om te zien of
spouwmuurisolatie geschikt is voor uw woning. Als uw huis geschikt is, kunt u zich vrijblijvend inschrijven op de actie. Op de website
vindt u verder uitleg over de 4 stappen die u
doorloopt. En u kunt er het informatiepakket
downloaden en een prijsoverzicht.

Op 21 december 2019 hebben wij gegevens ontvangen in het kader van het "Activiteitenbesluit
milieubeheer". Het gaat over het realiseren van
een nieuwbouw distributiecentrum met kantoren
gelegen aan de Hoogendijk 1 te Alblasserdam. De
gegevens zijn geregistreerd onder zaaknummer
Z-19-365130.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder
verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen
worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst

Waarom meedoen aan deze actie?
Met spouwmuurisolatie verlaagt u uw energierekening. De kosten voor spouwmuurisolatie
zijn in verhouding laag. En in een paar jaar tijd
verdient u de kosten weer terug. Daarnaast
verbetert u uw wooncomfort en is het beter
voor het klimaat. Isoleren via de actie van
het Regionaal Energieloket levert u gemak
en kostenvoordeel op. U profiteert van een
hoogwaardig product tegen een scherpe prijs.
De isolatiebedrijven die deelnemen aan deze
actie zijn goedgekeurde isolatiespecialisten uit
de regio.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met het Regionaal
Energieloket via
vragen@regionaalenergieloket.nl of
via 088-525 4110.

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.

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

Buzi, K
Stasinopoulou, KN

07-01-1982
01-02-1990

12-12-2019
12-12-2019

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.

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

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

Vergunningen & Bekendmakingen
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: 	het houden van een
collecte Prins Bernard
Cultuurfonds van 24 t/m 30
mei 2020
Locatie: 		
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:
31 januari 2020
Zaaknummer:
Z-20-366965
Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen zes weken
na dagtekening 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.

Vergunningen & Bekendmakingen
Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunning hebben geweigerd:
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg
Voor: 		kavel 3 het bouwen van een
woning en het aanleggen van
een uitrit
Locatie: 		
Kortland 53 a
Datum besluit:
27-01-2020
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben
verklaard:
Activiteit:
Bouw
Voor: 		
het bouwen van een schuur
Locatie: 		
West Kinderdijk 251
Datum besluit:
27-01-2020
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: 	Bouw, Sloop, Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor: 		het aanleggen van een
grondkering
Locatie: 		Perceel tussen Dam 83 en
de Plantageweg 2
Datum besluit:
28-01-2020
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:
Bouw
Voor: 		het bouwen van een
woning
Locatie: 		
Hof van Souburgh kavel 4
Datum ontvangst: 30-01-2020

Activiteit:
Bouw
Voor: 		het wijzigen van de verleende
omgevingsvergunning
Locatie: 		
Vlashof 7 te Alblasserdam
Datum ontvangst: 31-01-2020
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van
de woning
Locatie: 		Akkerwinde 82 te
Alblasserdam
Datum ontvangst: 28-01-2020
Activiteit: 	Handelen in strijd met
regels RO
Voor: 		wijzigen vergunning Sporthal
Molenzicht
Locatie: 		Groen van Prinstererstraat
107
Datum ontvangst: 28-01-2020
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.
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
Voor: 		het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning
Locatie: 		
Akkerwinde 82
Datum ontvangst: 27-01-2020
Activiteit:
Inrit/Uitweg
Voor: 		het uitbreiden van de uitrit
Locatie: 		
Goudenregenstraat 20
Datum ontvangst: 28-01-2020

