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Vergunningen & Bekendmakingen

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.
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Raads- en commissievergaderingen

Zomerpaspoort: vakantie in eigen dorp
Niet op vakantie vanwege de coronacrisis? 
Met het Zomerpaspoort kunnen Alblasser-
damse kinderen en jongeren van 4 t/m 18 
jaar toch de zomer van hun leven beleven. 
Gewoon in eigen dorp. 

Heel veel activiteiten
Het paspoort biedt heel veel leuke dingen om 
te doen, vaak in de buitenlucht. De kinderen 
van 4/ t/m 12 jaar kunnen bijvoorbeeld mee-
doen aan allerlei sporten. Maar ook: uilenbal-
len uitpluizen, portretschilderen, een muziek-
les volgen of meedoen aan een workshop om 
te leren hoe je zelf een tas maakt. Jongeren 
van 13 t/m 18 kunnen ondermeer fi tnes-
sen, skeeleren of een heus radioprogramma 

maken. Ook voor de jongeren zijn er sporten 
zoals boksen en volleybal. Voor beide leeftijds-
groepen bij elkaar zijn er ruim 150 activiteiten.

Verkoop gestart
De verkoop begon vorige week en er zijn al 
bijna 200 paspoorten besteld. Alle informatie 
is te vinden op www.zomerpaspoortalblas-
serdam.nl. Inschrijven voor een activiteit kan 
via de website. Het paspoort is een initiatief 
van Jeugdland en het ABC team. Dankzij de 
medewerking van bijna dertig verenigingen en 
organisaties in het dorp kwam het Zomerpas-
poort snel van de grond. Uiteraard houden de 
organisatoren rekening met de maatregelen 
tegen verspreiding van het coronavirus.

Nieuws

De erfgoedcommissie vergadert
Op dinsdag 21 juli 2020 vergadert de gemeen-
telijke erfgoedcommissie in Cultureel Centrum 
Landvast, Haven 4 in Alblasserdam. 
De vergadering vindt plaats vanaf 15.00 uur. 
Een gedeelte van de vergadering is openbaar. 
U kunt de agenda per email opvragen bij de 
secretaris van de erfgoedcommissie mevrouw 
c.m.corbeau@alblasserdam.nl. 

Wilt u de vergadering bijwonen of gebruik 
maken van het spreekrecht? Meld u dan vóór 
maandag 20 juli 2020 bij de secretaris via het 
emailadres hierboven of via telefoonnummer 
14-078. In verband met de coronamaatrege-
len is een beperkt aantal bezoekers mogelijk.

hvcgroep.nl/gft

glashelder,  
toch?
Glas hoort in de glasbak. 
De gft-bak is alleen voor 
gft en etensresten.

Bekendmaking wet milieubeheer
Op 29 juni 2020 hebben wij gegevens ontvan-
gen in het kader van het activiteitenbesluit 
milieubeheer. Het gaat over het veranderen 
van de inrichting gelegen aan de Poldersemo-
lenweg 6 te Alblasserdam. De verandering 
betreft het plaatsen van een bovengrondse 
propaantank. Deze melding is afgehandeld 
onder zaaknummer Z-20-375527. 

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, inlich-
tingen worden ingewonnen bij de Omgevings-
dienst 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 informa-
tief karakter heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam
namens dezen, de directeur 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
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Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving:   het exploiteren van 2 kans-
spelautomaten

Locatie:   Dam 39 Alblasserdam
Datum besluit:  30 juni 2020
Zaaknummer:  Z-20-371680

Omschrijving:   het exploiteren van 2 kans-
spelautomaten

Locatie:   Dam 63 Alblasserdam
Datum besluit:  30 juni 2020
Zaaknummer:  Z-20-371684

Omschrijving:   standplaatsvergunning van 
1 juni t/m 31 oktober 2020 
Van Hennaertweg 3

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  06 juli 2020
Zaaknummer:  Z-20-374287

Omschrijving:   het houden van een  
collecte voor het Leger 
des Heils van 22  t/m 28 
november 2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  25 juni 2020
Zaaknummer:  Z-20-374314
 
Omschrijving:   exploitatievergunning  

2 kansspelautomaten
Locatie:    Plantageweg 1  

te Alblasserdam
Datum besluit:  30 juni 2020
Zaaknummer:  Z-20-371677

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens 
is met dit besluit, binnen zes weken na dagte-
kening 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.

In de regio Drechtsteden moeten vóór 2030 
minimaal 12.000 woningen aardgasvrij zijn 
en aangesloten zijn op een warmtenet. Ook 
gaat de regio onderzoeken op welke plekken 
duurzame energie (in de vorm van zonne- en 
windenergie) opgewekt kan worden. Deze 
ambities staan in de concept-Regionale Ener-
giestrategie (RES).

Het document helpt de regio Drechtsteden om 
bij te dragen aan de maatregelen die nationaal 
zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. Bij de 
nadere uitwerking is een goede balans tussen 
lusten en lasten belangrijk.  
We moeten rekening houden met de leefbaar-
heid en kwaliteit van het landschap en zoeken 

naar oplossingen die ook banen creëren. Daar 
worden overheden, inwoners, bedrijfsleven, 
netbeheerders, energiecorporaties en maat-
schappelijke organisaties bij betrokken.

Zon, wind en (rest)warmte
In het plan staat onder meer dat er veel kan-
sen liggen voor zonnepanelen op grote daken 
van bedrijven, kantoren en maatschappelijke 
instellingen en in bermen, op (voormalige) 
stortplaatsen en op braakliggende gebouwen. 
Daarnaast komt er een onderzoek naar de 
mogelijkheden voor wind- en zonne-energie 
langs de A15 en A16 en van zonne-energie bij 
rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht.  
Ook wordt bekeken of het elektriciteitsnet 

beter benut en uitgebreid kan worden. In 
sommige gemeenten liggen al warmtenetten. 
Voor de verwarming van panden is het benut-
ten van direct bruikbare warmte het beste, 
zoals restwarmte en warmte uit de bodem 
(geothermie). Er hoeft dan minder elektrici-
teit via zonne- en windenergie opgewekt te 
worden. Daarna zijn warmtepompen met 
warmte uit datacenters of retourwarmte van 
een warmtenet een goede bron. 

Participatie
De concept-RES is opgesteld door de ge-
meenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinx-
veld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, de 

Waterschappen Hollandse Delta en Rivieren-
land én de provincie Zuid-Holland met part-
ners van het Energieakkoord Drechtsteden. 
Vorige week hebben alle B&W-colleges van de 
zeven gemeenten in de regio Drechtsteden 
met de concept-RES voor de Drechtsteden 
ingestemd. Na de zomervakantie buigen de 
gemeenteraden zich over het document en 
start een participatietraject.

Meer informatie staat op 
www.drechtstedenenergie.nl/res.

Doelen voor duurzame energie vastgesteld
Nieuws

De energietransitie in de Drechtsteden
We gaan over op duurzame energiebronnen voor warmte en elektriciteit. Hoe gaan we dat doen? Dat lees je in de concept-RES.

In 2050 willen we helemaal energieneutraal zijn.  
We hebben daarvoor 5 doelen vastgesteld:

1  We stoppen met het gebruik van aardgas
2  We stoppen met het gebruik van benzine en diesel
3  We gaan flink besparen op energie
4  We gaan onze energie duurzaam opwekken
5  We zorgen dat de energietransitie kansen biedt 
 voor de inwoners in de Drechtsteden

Warmte halen we uit 
restwarmte van 
afvalverbranding, 
uit de aarde 
(geothermie) of 
uit water 
(aquathermie). 

    Deze duurzame 
    warmte komt via 
    warmtenetten de 
    huizen binnen.

Elektriciteit gaan we  
opwekken via:

•    Zonnepanelen op  
      grote daken
•    Zonneparken in  
      ongebruikte gebieden  
      (langs de snelweg bijvoorbeeld) 

Wellicht zijn er meer mogelijkheden 
om duurzame energie op te wekken. 
Dat willen we vanaf oktober 2020 
samen met experts, inwoners en 
organisaties verder onderzoeken. 

Kijk voor meer informatie op 
www.drechtstedenenergie.nl/RES

Hoe komen we tot de uiteindelijke RES?

Concept-RES
1 oktober 2020

Definitieve RES
1 juli 2021

Iedere twee 
jaar update

Minder 
CO2-uitstoot

Betaalbaar 
voor iedereen

Nieuwe 
werkgelegenheid

Inwoners denken 
en praten mee

Zorgvuldige 
(landschaps-)keuzes

Dit vinden we belangrijk:

Warmte in 2030

> 12.000
In 2030 willen we minimaal 
12.000 woningen en 
gebouwen verwarmen 
met warmtenetten.

Elektriciteit in 2030

> 0,67 PJ
In 2030 willen we minimaal  
0,67 PJ aan elektriciteit opwekken.
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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 tijdelijk uitbreiden van 
het terras met pontons   

Locatie:   Dam 65    
Datum besluit:  02-07-2020   

Activiteit: Kap   
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand 
(moerascipres (Metase-
quoia glyptostroboides)   

Locatie:   Zeelt 138    
Datum besluit:  01-07-2020  

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). 
       
Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het realiseren van een 

aanbouw   
Locatie:   Vossestaart 1    
Datum ontvangst:  30-06-2020   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het aanpassen van 

bestaande berging en het 
plaatsen van een 
overkapping   

Locatie:   Vlietbaan 2 en 4   
Datum ontvangst:  02-07-2020   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van een 

berging en een overkapping   
Locatie:   Vlietbaan 2   
Datum ontvangst:  03-07-2020   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het uitbreiden van een 

bestaande berging en plaat-
sen van een overkapping   

Locatie:   Vlietbaan 4    
Datum ontvangst:  03-07-2020   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het verlengen van een 

dakkapel   
Locatie:   Veenmos 10    
Datum ontvangst:  06-07-2020   

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO   

Voor:    het uitbreiden met stoelen 
en tafels in het pand   

Locatie:   Plantageweg 21  
Datum ontvangst:  29-06-2020   

Activiteit:  Inrit/Uitweg   
Voor:    het realiseren van een op- 

en uitrit   
Locatie:   Patrijsstraat 2   
Datum ontvangst:  03-07-2020   

Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand 
(kastanjeboom)   

Locatie:    Oost Kinderdijk 21 te 
Alblasserdam  

Datum ontvangst:  03-07-2020   

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. 
       
Vergunningen en Meldingen, 15 juli  2020 
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