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Nieuws

Selfies maken voor waterveiligheid
Maak een selﬁe van de dijk die u beschermt
en deel deze met #mijndijk op social media.
Dat is de oproep die Rijkswaterschap en zes
waterschappen op vrijdag 31 januari doen aan
alle Nederlanders.
Hoog water
Eind januari is het 25 jaar geleden dat het
rivierwater hoog tegen de dijken stond. De
dreiging was groot. Mensen en dieren, onder
andere in ons rivierengebied, werden geëvacueerd. Het liep nét goed af. Inmiddels is er
veel gebeurd: rivieren kregen de ruimte en
dijken werden versterkt. Maar het werk aan
sterke dijken is nooit klaar, onder andere door
het veranderende klimaat.

Bewustzijn
Onder het motto #Hohohoogwater staan zes
waterschappen waaronder Waterschap Rivierenland stil bij dit jubileum. Ze roepen ons op om
bewuster te zijn van waterveiligheid.
Met #hohohoogwater vertellen ze het verhaal
van toen, nu en de toekomst in de Nederlandse
delta. Kijk voor meer informatie op:
www.waterschaprivierenland.nl/hohohoogwater.

WarmeTruienDag: Doet u mee?
Op vrijdag 7 februari is het WarmeTruiendag.
Meedoen is simpel: trek een warme trui aan,
zet de thermostaat lager en bespaar per graad
6 procent energie en CO2. Iedere trui telt!
Als heel Nederland op WarmeTruienDag één
graadje minder warm stookt, bespaart dat al
3,3 miljoen kubieke meter gas en 6,3 miljoen
kilo CO2. Een heel stookseizoen een graad
lager stoken, komt neer op een besparing van
1 megaton CO2. Dat is bijna 30 procent van de
CO2-reductie die Nederland in 2030 in de gebouwde omgeving wil realiseren. Meer weten?
Kijk op: www.klimaatverbond.nl.

Vergunningen & bekendmakingen

College stelt beleidsregels voor
huisvesting vast
Op 14 januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam de 'Beleidsregel betreffende
de omzetting van zelfstandige woonruimte in
onzelfstandige woonruimte' vastgesteld.
Verder heeft het college tijdens de vergadering van 14 januari 2020 de 'Beleidsregel
gebiedsaanwijzing quoteringsnorm omzetting
van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige
woonruimte' vastgesteld.

Raads- en commissievergaderingen

De beleidsregels dienen conform afdeling 3:4
van de Algemene wet bestuursrecht bekend
te worden gemaakt. Zij bevatten een invulling

Drechtstedenvergadering over
economie en woningbouw
Ontwikkelingen op het gebied van economie
en woningbouw in de regio staan centraal
tijdens de maandelijkse Drechtstedendinsdag
op dinsdag 4 februari in het gemeentehuis
van Papendrecht (Markt 22).
Economische ontwikkelingen
Portefeuillehouder André Flach geeft van
19.30 tot 20.30 uur een toelichting op de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. Van 20.30
tot 21.30 uur vertelt portefeuillehouder Maarten Burggraaf hoe de promotie en regionale
programmering van werklocaties gaat. Ook
komt aan bod hoe de Drechtsteden bedrijfsinvesteringen in de regio laten landen.
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van de quoteringsregeling, uitsterfregeling,
regels met betrekking tot de verstoring van
een geordend woon- en leefmilieu en regels
met betrekking tot goed verhuurderschap.
Het besluit treedt op 14 januari 2020 in werking. De beleidsregels liggen voor een ieder,
op afspraak, tot 6 weken na deze publicatie
ter inzage.
Voor vragen over of een nadere toelichting
op de beleidsregels kunt u contact opnemen
met de gemeente Alblasserdam (T: 14 078) of
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
(T: 078 770 8585).

Bouwen en wonen
Portefeuillehouder Trudy Baggerman geeft
van 21.30 tot 22. 30 uur informatie over de
woningbouwplannen.
Drechtsteden
Het samenwerkingsverband Drechtsteden
bestaat uit 7 gemeenten: Alblasserdam,
Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik
Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en
Zwijndrecht. De raadsleden van de Drechtsteden beraden zich over onderwerpen die
onze regio aangaan. Meer informatie, zoals
agenda's en bespreekstukken, vindt u in het
Raadsinformatiesysteem van de Drechtsteden
(www.drechtsteden.nl/drechtraad).

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.

Alle informatie
over duurzame
energie op één
plek:
www.drechtstedenenergie.nl

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

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

Bouw
het plaatsen van een
aanplakzuil
Scheldeplein
13-01-2020
Bouw, Reclame
het uitbreiden en
verbouwen van een
Lidl ﬁliaal
Wilgenplein 2
15-01-2020
Inrit/Uitweg
het aanleggen van een
uitrit
Vijverhof 32
16-01-2020
Kap
het vellen en of doen
vellen van vijf houtopstanden (drie Betula pendula,

Locatie:
Datum besluit:

een Fraxinus excelsior en
een Acer pseudoplatanus
(drie berk, een es en een
esdoorn)
Dam 1 / Ruigenhil 2
17-01-2020

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:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van
de woning
Locatie:
Rietgors 42
Datum ontvangst: 15-01-2020
Bouw
het plaatsen van dakkapel
en nokverhoging
Locatie:
Azaleastraat 1
Datum ontvangst: 16-01-2020

Activiteit:
Voor:

Bouw
het aanbrengen van een
dakkapel/dakopbouw aan
de voorzijde van de woning
Locatie:
Papaverstraat 3
Datum ontvangst: 17-01-2020
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.

Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat de
volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:
Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een
extra raam
Locatie:
Kraanbaan 292
Datum ontvangst: 07-01-2020

Vergunningen en Meldingen,
woensdag 29 januari 2020

Activiteit:
Voor:
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