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Blik op de raad
Beschermd
dorpsgezicht
In het evaluatierapport van het Onderzoekscentrum
Drechtsteden m.b.t.
het beschermd dorpsgezicht wordt vermeld
dat de cultuurhistorie
van het dorp voor
CDA – Arie van't Zelfde
volgende generaties
wordt bewaakt en
daardoor de identiteit van Alblasserdam wordt
versterkt. Het draagvlak voor een beschermd
dorpsgezicht wordt voldoende door de bewoners van ons dorp onderschreven. Het huidige
beleid gaat uit van aanwijzing van panden tot
gemeentelijk monument op basis van vrijwilligheid. Belangrijk daarbij is de communicatie
vanuit de gemeente over wat wel en niet mag
bij wijzigingen aan een pand in het beschermd
dorpsgezicht. Het CDA heeft cultuur hoog op
de agenda staan en had liever gezien dat de
vrijwilligheid bij aanwijzing komt te vervallen,
zoals ook de erfgoedcommissie adviseert.
Prioriteiten stellen
De raad heeft besloten
dat er prioriteiten gesteld moeten worden
omdat de organisatie
niet alles kan leveren
van wat we als raad
wensen. Dit betekent
dat sommige zaken
later worden uitgeChristenUnie –
voerd, maar ook dat
Jako Sterrenburg
andere helemaal
niet doorgaan. Het is
natuurlijk nooit ﬁjn dat er in plannen wordt
geschrapt. Als CU zijn we blij dat o.a. het sociaal domein met haar preventieplan doorgang
kan vinden. Hetzelfde geldt voor Haven-Zuid.
In het centrum komen minimaal 40 sociale
huurwoningen, dat kan op Haven-Zuid of
Wipmolenterrein zijn. Van ons mogen het er
ook meer zijn. Burgerinitiatieven worden nog
steeds omarmd, maar er wordt wel kritisch
naar de slagingskans gekeken. Samen doen is
het motto, maar wel met verstand. Het effect
van het coronavirus op de plannen is nog niet
duidelijk.

Samenlevingsagenda
Het college heeft
met veel ambitie een
collegeprogramma
gemaakt voor de
periode 2018-2022:
de samenlevingsagenda. Vanuit de
samenleving konden
onderwerpen op
deze agenda worden D66 – Ramon Pardo
Kruidenier
gezet. Vijf thema's,
met een treinmetafoor 'sporen' genoemd, werden gevuld met in
totaal 66 projecten, de ‘wagons’. Nu in 2020
blijkt, halverwege de rit, dat de ambities te
hoog zijn gegrepen. Niet alles kan worden
uitgevoerd. Wagons worden op een zijspoor
gezet of terug de remise ingeduwd. Voor de
samenleving vindt D66 dit zeer teleurstellend,
verwachtingen worden nu niet ingevuld. D66
blijft aandacht vragen voor onderwerpen die
we belangrijk en urgent vinden zoals de realisatie van woningen op het oude Wipmolen
terrein en een veilig ﬁetspad voor onze jeugd
over de A15.

Zondag
De raad heeft het
Uitvoeringsprogramma
Toekomst Kinderdijk
unaniem aangenomen. Dat ging echter
niet zonder slag of
stoot. Eerder was ons
namelijk toegezegd
het programma te
voorzien van algemene SGP – Jaco Brand
uitgangspunten voor
hoe om te gaan met de zondag als bijzondere
dag in de week. Waarom zijn deze uitgangspunten voor onze fractie zo belangrijk? De invulling
van de zondag staat al onder druk én we willen
voorkomen dat sluipenderwijs steeds meer
afbreuk wordt gedaan aan Gods dag die ons
lief is. Verder voorkomt een algemeen kader
dat we bij afzonderlijke projecten de discussie
telkens opnieuw moeten voeren. Concreet is
nu afgesproken te werken aan een algemeen
kader voordat het eerstvolgende project aan
de raad wordt aangeboden. En ja, dat doen
we samen met Molenlanden want samen uit,
samen thuis!

Het Centrum Sociaal
Domein komt er!
Begin dit jaar kwam
een teleurstellend
bericht dat Dok 12,
een beoogd Centrum
Sociaal Domein, bij het
huidige Dok11 te duur
in de exploitatie zou
zijn. Zo blij zijn wij als
PvdA –
PvdA met de huidige
Wim van Krimpen
ontwikkelingen. De
oude bibliotheek aan
het Wilgenplein gaat, na renovatie, dienst doen
als integraal loket, onze beoogde Dorpswinkel voor het sociale netwerk. Al in het eerste
kwartaal van 2021 kunt u hier terecht bij alle
sociale partners. Het centrum zal een betere
samenwerking opleveren tussen alle deelnemers.
Hiermee kunnen nieuwe plannen voor een eﬃciëntere dienstverlening worden uitgevoerd. Ook
de ﬁnanciële kant is door de gift van het gebouw
van de OBA aan de gemeente een zeer aantrekkelijke kans. Wij steunen wethouder Zandvliet bij
dit mooie plan.

Ambitie
Nu we halverwege
de raadsperiode zijn,
trekt het college zelf
aan de bel. Te veel
ambitie maakt dat er
prioriteiten gesteld
moeten worden. Dat
is waar wij als VVD
VVD – Herman Verweij
vanaf het begin om
hebben gevraagd;
maak keuzes. Dit college heeft verwachtingen
gewekt. Bij de raad maar vooral ook bij U.
Verwachtingen die het college niet kan waarmaken. Ambities zijn mooi, maar het waarmaken en realiseren van je plannen is waar het
om gaat. Dat heeft dit college echt te weinig
gedaan. Of het nu gaat om bereikbaarheid,
kostenbeheersing in het sociaal domein of de
ontwikkeling van Haven-Zuid. Veel ambitie,
maar te weinig voor elkaar gekregen. Dit is
waar de VVD voor gewaarschuwd heeft. De VVD
staat voor doen en voor waarmaken. Dat is
onder de streep wat telt.

Iemand een lintje
bezorgen? Dat kan!
Wie verdient wat u betreft een lintje? Nog
tot 1 augustus kunt u iemand voordragen
voor de traditionele Lintjesregen in april
volgend jaar. Het is een mooi gebaar om
mensen die zich inzetten voor de samenleving erkenning te geven in de vorm van een
Koninklijke Onderscheiding. Dat kan alleen
als iemand uit zijn of haar omgeving een
aanvraag indient. Hieronder leest u waar u
moet beginnen.
-Onderzoek of de persoon in kwestie een
onderscheiding op prijs stelt. U kunt deze
vraag voorzichtig stellen aan een partner
of familielid.
-Ga na of degene die u op het oog hebt
minimaal vijftien jaar actief is (geweest) als
vrijwilliger en daaraan gemiddeld zes uur
per week besteedt of heeft besteed.
-Ga naar de website www.lintjes.nl om een
zogeheten voorstelformulier te downloaden en in te vullen. Heeft u vragen of
ondervindt u hindernissen? Neem dan
contact op met Caroline Smits via
c.smits@alblasserdam.nl / 078-770 6010 of
bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl
Algemene of bijzondere
gelegenheid
U kunt een aanvraag doen voor de zogeheten algemene gelegenheid. Daarmee wordt
de lintjesregen bedoeld die doorgaans
een dag voor Koningsdag plaatsvindt. Als
iemand op een bepaalde datum jubileert
of afzwaait, kunt u ook voorstellen dat
het lintje op die dag wordt uitgereikt. Dat
heet een bijzondere gelegenheid. Houd er
rekening mee dat de procedure die moet
worden doorlopen voor een bijzondere
gelegenheid minimaal vijf maanden in
beslag neemt. De aanvraag moet worden
goedgekeurd door onder meer de burgemeester, de commissaris van de Koning en
het Kapittel voor Civiele Orden. Als laatste
geeft de Koning goedkeuring.

Raads- en commissievergaderingen

Bijeenkomst voor Informatie en Opinie
Dinsdag 9 juni is er een bijeenkomst voor Informatie en Opinie over het Integraal Huisvestings Plan. Deze vergadering is waarschijnlijk digitaal via
Microsoft Teams, actuele gegevens vindt u in het Raadsinformatiesysteem op de website: www.alblasserdam.nl.

Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

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

Gemeentewinkel
Vanaf dinsdag 2 juni vindt u de gemeentewinkel in De Rederij (het verbouwde
gemeentehuis) aan Cortgene 2. U bent
dan weer tijdens onze gebruikelijke
openingstijden welkom. Wij werken door
de aangescherpte maatregel rondom
het coronavirus alleen op afspraak. Kom
maximaal 5 minuten voor uw afgesproken
tijd naar ons toe en kom alleen samen als
het echt niet anders kan.
Onze openingstijden zijn vanaf 2 juni:
dinsdag, donderdag en
vrijdag 09.00 - 12.00 uur
maandag en woensdag 14.00 - 19.30 uur
CJG
088-1237007

Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190

ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een kapot
speeltoestel, een gat in de bestrating of
dode bomen.

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031
Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Nicolette van Esdonk en
Marianne Vogelenzang
Email: ondernemen@alblasserdam.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.

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

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
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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Beste Alblasserdammers,

Nieuwe dienstregeling Qbuzz

U heeft wellicht gelezen via de (social)
media dat zich vrijdagavond 22 mei een
vervelend incident afspeelde in het Lammetjeswiel. Ik wil daar toch nog even
bij stilstaan. Het kan natuurlijk nooit de
bedoeling zijn dat mensen die gewoon hun
werk doen, zoals in dit geval BOA's, uitgescholden en ,erger, bekogeld worden met
stenen met een verwonding tot gevolg. Dat
gedrag vind ik onacceptabel. Van hulpdiensten zoals politie, brandweer, ambulancemedewerkers en BOA's, ofwel van mensen
in functie blijf je af! De BOA's hebben
aangifte gedaan en de politie onderzoekt
de zaak. Ik doe nogmaals een beroep op de
dader en getuigen om zich te melden bij de
politie of bij mij.

Qbuzz laat weten vanaf 2 juni weer vaker rijden. Zo kunnen mensen met een vitaal beroep of
die om een andere reden moeten reizen, het openbaar vervoer blijven gebruiken. Er gelden
wel regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo is het verplicht om een
mondkapje te dragen. Meer informatie en de aangepaste dienstregeling is leest u op:
www.qbuzz.nl.

Kortlandse Kade
Bij de Kortlandse Kade zijn regelmatig grote
groepen jongeren bij het water te vinden. Op
zich begrijp ik dat jullie verkoeling zoeken,
maar ook hier geldt: houd 1,5 meter afstand.
Het maakt echt niet uit welke leeftijd je hebt,
we kunnen allemaal het virus verspreiden,
jong en oud. We kunnen en moeten er met
elkaar voor zorgen dat we het virus onder controle houden. Daarom nogmaals de oproep:
blijf weg van drukke plekken en zoek je vertier
ergens anders!
Wat ik ook constateerde is dat er een heel
spoor aan vuil werd achtergelaten door de
bezoekers. Ik vraag me af waarom? Neem je
eigen vuil, blikjes, ﬂesjes, plastic afval of wat
dan ook mee naar huis en gooi het daar in de
container. Of neem een vuilniszak mee voor je
afval en gooi die in een prullenbak. Laten we
de omgeving waar we zijn schoon houden en
spreek elkaar erop aan!
Let ook goed op elkaar en op jullie spullen,
want er lopen mensen rond met minder
goede bedoelingen en voor je er erg in hebt
ben je je telefoon of portemonnee kwijt.
Goede samenwerking
Ik zie gelukkig ook dat er veel goed gaat in
het dorp, zoals in winkelcentrum Makado. De
overleggen tussen de gemeente, winkeliers
en de vastgoedeigenaar hebben hun vruchten
afgeworpen en dat mag ook gezegd worden.
De bezoekers van het winkelcentrum houden zich netjes aan de maatregelen en het
geplaatste hek met tussenopeningen helpt
daarbij. Fijn dit te kunnen constateren! Ook is
er een goede samenwerking tussen Hornbach,
McDonalds, OV De Noord en gemeente. Hier
zien we ook de resultaten van, bijvoorbeeld
bij de bereikbaarheid van bedrijventerrein
Vinkenwaard-Zuid.

Terrassen
We kunnen sinds afgelopen maandag weer
iets drinken of eten op het terras. De horecaondernemers in ons dorp met een terrasvergunning hebben er in goede samenwerking
met de gemeente voor gezorgd om de 1,5
meter afstand op hun terras te realiseren.
Mensen uit één huishouden mogen overigens
wel bij elkaar zitten. Voor deze ondernemers
betekent de versoepeling: eindelijk weer
inkomsten. Maar ook hier geldt nog steeds
beste mensen: laten we ons gezonde verstand
blijven gebruiken. Door ons te houden aan die
1,5 meter afstand kunnen we er met elkaar
voor zorgen dat de verdergaande versoepelingen in dit tempo kunnen doorgaan. Dat betekent steeds meer vrijheid per 1 juli en daarna.
En zo voorkomen we hopelijk een tweede
besmettingsgolf! Ik wil de horecaondernemers
mijn complimenten geven voor hun creatieve
denken en inzet.
Testen op coronavirus
Sinds 1 juni kunnen mensen met milde
gezondheidsklachten zich laten testen op het
coronavirus. Via een gratis telefoonnummer:
0800-1202, kan daarvoor een afspraak worden
gemaakt. Eerder konden medewerkers van
zorg- en onderwijsorganisaties in de regio
Zuid-Holland Zuid zich al laten testen. De
voorwaarde is dat je minimaal 24 uur gezondheidsklachten moet hebben. Teststraten in de
regio bevinden zich momenteel in Dordrecht.
Of er uitbreiding nodig is elders in de regio
wordt nog bekeken. Dan horen we of de door
een Alblasserdamse ondernemer beschikbaar
gestelde locatie gebruikt zal worden.
Tot slot, beste mensen laten, we elkaar respectvol en met begrip blijven benaderen, zoals
we dat in ons dorp gewend zijn. Met elkaar
komen we er wel! Zeker als we ons aan de
hygiënemaatregelen houden: was je handen
vaak, hoest en nies in de elleboog, geef geen
handen, blijf thuis als je klachten hebt en werk
zo veel mogelijk thuis!

Hartelijke groet,

Uw burgemeester
Jaap Paans

VERHUISBERICHT
Op dit moment is de bibliotheek
gesloten en zijn we druk bezig met de
verhuizing naar De Rederij. Vanaf vrijdag
12 juni zien we jullie graag in het nieuwe
pand (Cortgene 2)!
OPENINGSTIJDEN VANAF 12 JUNI:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

13.00 – 16.00 uur
13.00 – 16.00 uur
13.00 – 16.00 uur
gesloten
13.00 – 16.00 uur
10.00 – 13.00 uur
gesloten

Blijf op de hoogte via debibliotheekaanzet.nl/verhuizing-alblasserdam

Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking wet milieubeheer
De directeur van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid maakt, ingevolge de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel
10.52, het volgende bekend.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen
telefonisch inlichtingen worden ingewonnen
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
telefoonnummer 078 - 7708585.

In de afgelopen periode is een kennisgeving
van het daarbij aangegeven besluit ingediend
op: 25 mei 2020 door KWS Infra b.v. ingevolge
artikel 4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en
sloopafval” voor het plaatsen van een mobiele
puinbreker aan de Rapenburg 2 te
Alblasserdam.

De directeur vestigt er de aandacht op dat
deze kennisgeving uitsluitend een informatief
karakter heeft.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 6 juli 2020 tot en met 5 oktober 2020,
gedurende maximaal 30 werkdagen van 07.00
uur tot 19.00 uur.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders
van Alblasserdam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid.
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Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat
zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

De gemeentewinkel is verhuisd.
Wij staan voor u klaar in De Rederij
aan Cortgene 2.

Activiteit: 	Bouw
Voor: 		het vervangen van de bestaande beschoeiing
Locatie: 		Raapzaadhof 4, kavel
329 project Klein Alblas,
waterhoven Oost
Datum besluit:
19-05-2020

ONZE OPENINGSTIJDEN ZIJN:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

14.00 – 19.30 uur
09.00 – 12.00 uur
14.00 – 19.30 uur
09.00 – 12.00 uur
09.00 – 12.00 uur
gesloten
gesloten

Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		het realiseren van een hellend dak op het hoofdgebouw en een erker en een
veranda
Locatie: 		
Vinkenpolderweg 40
Datum besluit:
18-05-2020

Vanwege het coronavirus werken wij uitsluitend op afspraak!
Voor meer informatie, kijk op www.alblasserdam.nl
of bel 14 078.

Vergunningen & Bekendmakingen
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: 	het houden van een collecte voor het Diabetesfonds
van 26 t/m 31 oktober 2020
Locatie: 		
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:
15 mei 2020
Zaaknummer:
Z-20-372994
Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens
is met dit besluit, binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij de
Burgemeester van Alblasserdam, Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam.

Omgevingsvergunningsvrij project

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.

27 mei 2020

Basisregels voor iedereen

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de
volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij
hebben verklaard:
Activiteit:
Roerende zaken
Voor: 		het realiseren van een
tijdelijke opslag
Locatie: 		
West Kinderdijk 203
Datum besluit:
22-05-2020
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).

Heb je klachten?

Laat je testen.
vanaf 1 juni

Verlengen beslistermijn aanvraag om een
omgevingsvergunning

.

Blijf thuis.

Houd 1,5 meter
afstand.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Vermijd drukte.

Was vaak je
handen.

Stap voor stap - wat kan wanneer?
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

1 juni

1 juli

1 september

Sport- en
verenigingskantines

Contactberoepen

Terrassen

Buiten sporten op
1,5 meter afstand

Bioscopen
(max. 30 personen)

Bibliotheken

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Restaurants /
cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Culturele
instellingen
(max. 100 personen)

Musea / monumenten

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

Zwembaden
(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang
100% open
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen
kan alleen als het coronavirus
onder controle blijft.

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht.

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

Bioscopen
(max. 100 personen)

Sauna’s

Casino’s

Voorzieningen
campings en
vakantieparken

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal
18+

Sekswerkers
en coffeeshops

STAP 5
Datum
onbekend:

Evenementen

Sportscholen
Discotheken

15 juni:
Praktijklessen en
toetsing MBO

Tentamens en
praktijklessen
hoger onderwijs

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

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
Voor: 		het wijzigen van de brandcompartimentering
Locatie: 		
Dam 24
Datum besluit:
22-05-2020
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		het maken van een nokverhoging
Locatie: 		
Van Eesterensingel 156
Datum besluit:
20-05-2020
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 realiseren van een
dakterras
Locatie: 		
Kraanbaan 3
Datum ontvangst: 17-05-2020
Activiteit:
Kap
Voor: 		het vellen of te doen vellen
van een houtopstand (metasequoia)
Locatie: 		
Zeelt 138
Datum ontvangst: 18-05-2020
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak
van de woning
Locatie: 		
West Kinderdijk 179
Datum ontvangst: 22-05-2020
Activiteit: 	Handelen in strijd met
regels RO
Voor: 		het vestigen van een kringloopwinkel
Locatie: 		
Edisonweg 50 d
Datum ontvangst: 22-05-2020
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, 3 juni 2020

