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Postadres:  Postbus 2,  
2950 AA Alblasserdam

Telefoon: 14078 (vijfcijferig)

Website: www.alblasserdam.nl 

Volg ons ook op social media
 

 @gemAlblasserdam

  gem.Alblasserdam

  gemAlblasserdam

Publiekswinkel
De openingstijden van onze gemeente-
winkel (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 wo-
ningtoezicht 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. 

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.
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.

Raads- en commissievergaderingen

Tekenen voor schone lucht

Wethouder Arjan Kraijo ondertekende maan-
dag in Utrecht namens onze gemeente het 
Schone Lucht Akkoord. Doel van het akkoord 
is om in 2030 50% gezondheidswinst door 
schonere lucht te boeken ten opzichte van 
2016. In totaal tekenden negen provincies en 
37 gemeenten het akkoord met minister Van 
Veldhoven (Milieu en Wonen).

Extra motivatie voor Alblasserdam
Voor Alblasserdam is dit akkoord een extra 
motivatie om door te werken aan een betere 
luchtkwaliteit. Sinds 2017 voeren we met 
steun van de provincie Zuid-Holland het 
actieprogramma luchtkwaliteit uit. Wethouder 
Arjan Kraijo is blij met de nieuwe landelijke 
afspraken waaraan zo veel partijen zich ver-
binden. ,,Alblasserdam ligt op een kwetsbaar 
kruispunt van scheepvaart, industrie en een 
snelweg met daarin een tunnel. Reden genoeg 
om van schone lucht een prioriteit te maken. 
We gaan bijvoorbeeld kijken of we met 
nieuwe technieken de lucht die uit de tunnel 
komt eerst kunnen zuiveren, zodat de lucht 
die onze inwoners inademen schoner wordt. 
Dat kunnen we echt niet alleen.'' 

Inwoners bewust maken
Om inwoners bewust te maken van hun eigen 
bijdrage aan luchtkwaliteit zijn er regelmatig 
campagnes die oproepen om met beleid hout 
te stoken en te barbecueën. 

Wie een rijbewijs komt afhalen, krijgt een 
folder mee met tips om bewust de auto te 
gebruiken. Ongeveer honderd inwoners doen 
mee aan het project BinnensteBuitenMeten. 
Zij kregen een luchtkwaliteitsmeter in huis. 
Daarmee kunnen ze de luchtkwaliteit in huis 
in de gaten houden en zien hoe hun gedrag 
de luchtkwaliteit beïnvloedt. Sommigen van 
hen hebben ook een buitenluchtmeter. Over 
enkele weken verwachten we de resultaten 
van het project BinnensteBuitenMeten.

Langer en met meer kwaliteit leven
De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de 
jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden 
jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door 
ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezond-
heidswinst te boeken. Concreet gaat het 
Schone Lucht Akkoord om het terugbrengen 
van de uitstoot van fi jnstof en stikstofdioxiden 
door wegverkeer, mobiele werktuigen zoals 
stroomaggregaten, landbouw, scheepvaart, 
industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten 
en provincies die meedoen moeten jaarlijks 
de voortgang laten zien. Voor het Schone 
Lucht Akkoord heeft het rijk 50 miljoen euro 
uitgetrokken. Gemeenten en provincies zullen 
waar nodig geld uittrekken voor extra lokale 
maatregelen.  
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De erfgoedcommissie vergadert 
Op dinsdag 21 januari 2020 vergadert de 
gemeentelijke erfgoedcommissie. 
De vergadering vindt plaats in Landvast, vanaf 
15.00 uur. Een gedeelte van de vergadering 
is openbaar. Een week voor de vergadering 
is de agenda beschikbaar. U kunt de agenda 
per email opvragen bij de secretaris van de 

erfgoedcommissie mevrouw 
c.m.corbeau@alblasserdam.nl. Wilt u gebruik 
maken van het spreekrecht? Meld u dan vóór 
maandag 20 januari bij de secretaris via het 
emailadres hierboven of via telefoonnummer 
14-078.
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Raadscommissies vergaderen
Dinsdag 21 januari vergaderen de raadscom-
missies. De vergaderingen zijn in Landvast en 
starten om 19.30 uur. De agenda's en stukken 

vindt u in het Raadsinformatiesysteem (RIS) 
op de website www.alblasserdam.nl.

Wijkhopper in Alblasserdam van start

Vanaf maandag 20 januari a.s. rijdt de Wijk-
hopper in Alblasserdam. De Wijkhopper is 
een veilig, comfortabel en elektrisch voertuig 
voor korte ritten in de wijk. Bent u in het 
bezit van een Drechthopperpas en betaalt u 
via een automatische incasso? 

Dan kunt u reizen met dit nieuwe vervoer-
middel. De Wijkhopper rijdt op werkdagen 
tussen 09.00 en 17.00 uur. Wilt u een rit 
bestellen of heeft u vragen? 
el naar: 088 505 8505.

Nieuws

Elektrisch en milieuvriendelijk

Reizen met de Wijkhopper

1   Bel 088 - 505 8505 en vertel waar
       u heen wilt. U kunt tot een half uur 
       voor vertrek bellen.

Hoe werkt het?

2   De Wijkhopper haalt u op en brengt
       u naar uw bestemming in Alblasserdam.

3   U bent op uw bestemming 
       aangekomen. Betaling gaat via 
       automatisch incasso via uw 
       Drechthopperpas.

A

B
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Bekendmakingen en vergunningen
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Verkeersdrukte door werk Wantijbrug 
De Wantijbrug in de N3 (de randweg van 
Dordrecht) is vanaf zondag 19 januari tot en 
met vrijdag 3 april 2020 volledig afgesloten 
voor auto’s, motorfi etsen en vrachtwagens. 
Rijkswaterstaat gaat de brug renoveren. 
Hulpdiensten, (brom)fi etsers, voetgangers 
en het openbaar vervoer kunnen wel over de 
brug. Het overige verkeer wordt omgeleid via 

de A15 en de A16. Automobilisten moeten op 
deze rijkswegen rekening houden met een 
extra reistijd van ongeveer 10 minuten buiten 
de spits, meldt Rijkswaterstaat. Ook het lokale 
en bestemmingsverkeer krijgt te maken met 
extra drukte en vertragingen tijdens de afslui-
ting. Meer informatie leest u op 
www.rijkswaterstaat.nl.

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

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO

Voor:   het realiseren van een 
nieuwe vrijstaande woning   

Locatie:   Meander van Souburgh 
kavel 7   

Datum besluit:  23-12-2019   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:   het realiseren van een 
nieuwe vrijstaande woning   

Locatie:   Meander van Souburgh 
kavel 6   

Datum besluit:  24-12-2019   

Activiteit:  Inrit/Uitweg   
Voor:  het verbreden van de uitrit   
Locatie:  Dominee B. Toesplein 3    
Datum besluit:  30-12-2019   

Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vel-

len van een houtopstand 
(1x plataan (Platanus 
acerifolia)

Locatie:  Zeilmakersstraat   
Datum besluit:  27-12-2019   

Verleende onttrekking- en 
splitsingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende onttrekkings- en splitsingsvergun-
ningen hebben verleend: 

Voor:   het omzetten van zelfstan-
dige naar onzelfstandige 
woonruimte  

Locatie:  Van Hogendorpweg 12a   
Datum besluit:  02-01-2020  

Voor:   het omzetten van zelfstan-
dige naar onzelfstandige 
woonruimte  

Locatie:   W.B. van der 
Veldenstraat 29   

Datum besluit:  02-01-2020  

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum 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 gron-
den van het bezwaar. Het bezwaar moet wor-
den 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 ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 

besloten hebben de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken: 

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 51 a    
Datum besluit:  23-12-2019   

Activiteit:  Bouw, Reclame   
Voor:   het uitbreiden en verbou-

wen van een Lidl fi liaal   
Locatie:  Wilgenplein 2    
Datum besluit:  30-12-2019   

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO  

Voor:   het uitvoeren van neven-
activiteiten /  wijziging 
gebruik van het 
bestemmingsplan   

Locatie:  Kortland 42 
Datum besluit:  23-12-2019   

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 aanleggen van een 

brug   

Locatie:   Lekstraat 45 
te Alblasserdam   

Datum ontvangst:  23-12-2019   
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een 

dakkapel a/d voorgevel   
Locatie:  De Spil 4    
Datum ontvangst:  31-12-2019   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/
Uitweg, Reclame  

Voor:   het realiseren van een 
nieuwbouw distributie 
centrum met kantoren   

Locatie:  Hoogendijk 1    
Datum ontvangst:  21-12-2019   

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 beslissing wordt eveneens bekend 
gemaakt in deze krant. 

        

       

Vergunningen & bekendmakingen

Algemene plaatselijke verordening 
Er zijn vergunningen verleend voor: 
Omschrijving:   ventvergunning Vattenfall 

van 1 januari t/m 
31 december 2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  08 januari 2020
Zaaknummer:  Z-19-364444

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens is 
met dit besluit, binnen zes weken na dagtekening 
ervan schriftelijk bezwaar maken bij de Burge-
meester van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA 
Alblasserdam. 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht moet het bezwaarschrift onderte-
kend 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 ge-
richt. 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.
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