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Gratis advies voor groene en diervriendelijke tuin
Hoe maakt u van uw tuin een groene oase
voor mens en dier? Leen den Ouden van Natuur en Vogelwacht De Alblasserwaard helpt
u graag op weg met gratis tuinadvies, ook in
tijden van corona.
Leen den Ouden uit Papendrecht is aangesloten bij de Natuur en Vogelwacht De Alblasserwaard en beheert de 20 jaar oude Educatieve
Natuurtuin in het Alblasserbos. Bovendien is
hij gids bij het Instituut voor Natuureducatie
(IVN) en tuinvogeladviseur van Vogelbescherming. Als iemand weet hoe je een tuin zo kan
inrichten dat planten en struiken het naar hun
zin hebben is het Den Ouden dus wel.
Advies op afstand
In zo'n tuin komen vanzelf vogels, vlinders,
bijen en egels hun nestje bouwen, voedsel
zoeken of zich verschuilen. Zijn werkwijze
is om een kijkje in de tuin te nemen, maar
vanwege het coronavirus kan hij ook op
afstand adviseren. Op basis van een mail
met informatie over uw tuin, gaat hij aan de
slag. Mocht het toch noodzakelijk zijn om ter
plekke te komen kijken dan vraagt Den Ouden
een kilometervergoeding. Om meer mensen
tegelijk uitleg te geven kan de Papendrechter

Postadres:

ook een lezing geven over het inrichten van
een natuurtuin.
Waarom een groene en diervriendelijke tuin?
Een betegelde tuin met een schutting er omheen is misschien praktisch, maar heeft weinig
te bieden voor alles wat leeft, groeit en bloeit.
Voor een ﬁjne en gezonde omgeving zijn
bomen, struiken, vogels en insecten onmisbaar. De natuur een handje helpen is in het
belang van ons allemaal. Zeker nu het klimaat
verandert. We zien steeds vaker dat droog en
warm weer en periodes met veel regen elkaar
afwisselen. Uit onderzoeken blijkt bovendien
dat het aantal soorten planten en dieren (de
biodiversiteit) de laatste jaren is afgenomen.
Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te
wijzen zoals milieuvervuiling en intensieve
landbouw.

nest maken en voedsel zoeken, maar ook paddenstoelen, varens en andere plantensoorten
vinden er een uitstekend onderkomen. Ziektes
en plagen proberen we vaker op een natuurlijke manier te beschrijden. Dit voorjaar lieten
we 100 nestkasten voor zangvogels, 100 kasten voor vleermuizen en 100 insectenhotels
plaatsen. Vleermuizen en koolmezen zijn de
natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.
Contact:
Wilt u ook een bijdrage leveren en bent u benieuwd naar de tips van Leen den Ouden voor
het groener maken van uw tuin? Neem dan
contact met hem op via emailadres: ouden.l@
chello.nl of telefoonnummer: 078-615 3280.

Wat doet de gemeente?
De gemeente probeert de natuur te helpen
door anders om te gaan met de buitenruimte.
We beheren bermen en oevers zo dat we soorten ontzien en waterplanten laten staan. Ook
planten we meer verschillende soorten bomen
en struiken en maken we houtrillen. In deze
wallen van snoeihout kunnen zoogdieren een

Leen den Ouden

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 of 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.

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 gemeentewinkel (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

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

Let op: wij werken uitsluitend op afspraak!

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.

CJG
088-1237007
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190

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
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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Vergunningen & Bekendmakingen
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
maken bekend dat zij de volgende aanvraag
voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen:
Activiteit:
kap
Voor: 		het kappen van houtopstand
00218826
Locatie: 		
Rapenburg 1 Alblasserdam
Datum ontvangst: 29-05-2020
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het plaatsen van een dakkapel
Locatie: 		
Ganzerik 10
Datum besluit:
27-05-2020
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het realiseren van een dakterras
Locatie: 		
Kraanbaan 3
Datum besluit:
30-05-2020
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak
Locatie: 		
West Kinderdijk 179
Datum besluit:
30-05-2020
Activiteit: Bouw, Sloop, Werk of
werkzaamheden uitvoeren
Voor: 		het aanleggen van een
grondkering
Locatie: 		Perceel tussen Dam 83
en de Plantageweg 2
Alblasserdam
Datum besluit:
02-06-2020
Activiteit:
Inrit/Uitweg
Voor: 		het realiseren van een inrit
naast de woning
Locatie: 		
Van Eesterensingel 209
Datum besluit:
02-06-2020
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen bin-

nen 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).
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: 04-06-2020
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het verzoek om wijziging
gebruik van het bestemmingsplan
Locatie: 		
Vinkenpolderweg 40 a
Datum ontvangst: 03-06-2020
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Sloop
Voor: 		het realiseren van een nokverhoging
Locatie: 		
Van Eesterensingel 244
Datum ontvangst: 30-05-2020
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,
Woensdag 17 juni 2020

Raads- en commissievergaderingen

De gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op woensdag 24
juni, vanaf 19.30 uur in Landvast. Vanwege corona wordt geen publiek toegelaten maar de
vergadering is live te volgen via het Youtubekanaal van de gemeente. De agenda en stuk-

ken vindt u in het Raadsinformatiesysteem
op de website www.alblasserdam.nl. Wilt u
in de vergadering inspreken bij één van de
onderwerpen, dat kan! Meld dit via griffier@
alblasserdam.nl.
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Regeling voor ondernemers verlengd
Bent u actief als zelfstandige in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis
direct inkomensondersteuning nodig? Voor
u is er de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers. Deze regeling is verlengd tot en met 30 september 2020. Voor een
digitale aanvraag kunt u terecht bij de Sociale
Dienst Drechtsteden. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen op www.soialedienstdrechtsteden.nl, onder 'nieuws'.
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Bekendmaking wet milieubeheer
Op 27 januari 2020 is een melding ontvangen
in het kader van het "Activiteitenbesluit milieubeheer". Het gaat over het veranderen van de
inrichting gelegen aan de Staalindustrieweg 15
te Alblasserdam. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-20-367032.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen,
onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst 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.
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Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
verkeersbesluit hebben genomen:
•	Verkeersbesluit parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen De Vang

Dit verkeersbesluit is conform de wet gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden op
www.officielebekendmakingen.nl

