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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

Raadscommissies vergaderen
De samengestelde commissie Bestuur en Samenleving en de commissie Grondgebied komen 
op dinsdag 17 maart bijeen in Landvast. De commissie Bestuur en Samenleving start om 19.30 
uur en de commissie Grondgebied start om 20.00 uur. De agenda's en de stukken vindt u in het 
Raadsinformatiesysteem (RIS) op de website.

Nieuws

Energiecoaches gezocht!

Bent u zuinig met energie en lijkt het 
u leuk om dorpsgenoten te helpen om 
energie te besparen? Meld u dan aan als 
energiecoach.

Na een training door Drechtse Stromen bent 
u een jaar lang minimaal twee keer in maand 
een paar uur inzetbaar (door de week en op 

zaterdag). U werkt samen met andere ener-
giecoaches en krijgt begeleiding van Drechtste 
Stromen. Ook krijgt u een vrijwilligersvergoe-
ding. Meer informatie of aanmelden? Kijk op: 
DrechtseStromen.net/aanmelden. Drechtse 
Stromen is stichting voor en door bewoners 
in de Drechtsteden die zich inzet voor samen 
energie besparen en lokaal opwekken.  

Nieuws

Verwen uw tuin met gratis compost 
Geef uw tuin dit voorjaar een goede start met 
een laagje verse compost. Op zaterdagmorgen 
28 maart a.s. kunt u van 10.00 tot 12.00 uur 
gratis compost ophalen. De ophaallocaties 
zijn ter hoogte van de parkeerplaats bij de 
volkstuinen aan het einde van de Plantageweg 
en ter hoogte van de parkeervakken aan het 
einde van de Waalsingel. 

Neem zelf zakken mee
Neem zelf een aantal zakken of een aanhan-
ger mee om uw compost in te vervoeren. 
Let op: het is verplicht om uw aanhanger af te 
dekken met een zeil of net.

Voordelen van compost
Compost is een heel goede grondstof voor 
de bodem. Het verbetert de structuur van de 
grond en regelt de doorlaatbaarheid. Boven-
dien activeert compost het leven in de bodem 
en slaat het voedingsstoffen voor planten 
op. Daarnaast gaat het bodemziekten tegen. 

Uw gft-afval vormt de basis voor compost en 
groen gas. Gemeente Alblasserdam en HVC 
bedanken u met deze actie voor het scheiden 
van uw gft-afval.

Afval scheiden
Een gemiddeld huishouden heeft 160 kilo gft 
per jaar. De helft hiervan, 80 kilo, belandt in 
de gft-bak. De andere helft in de restafvalbak 
en dat is zonde. Een volle gft-bak van 140 liter 
staat gelijk aan 15 tot 20 kilo compost. Dit 
levert voldoende groen gas om 21 dagen lang 
mee te koken of bijna een dag het huis mee te 
verwarmen. Als u beschikt over een mogelijk-
heid om gft-afval gescheiden in te leveren, 
doet u dit dan vooral!

Meer informatie
Meer informatie over gft en het scheiden van 
afval vindt u op www.indegoeiebak.nl. Op 
www.compostdag.nl vindt u meer informatie 
over de compostdag. 

VIND JIJ HET EEN LEUKE 
UITDAGING ANDEREN TE HELPEN 

OM ENERGIE TE BESPAREN?
UITDAGING ANDEREN TE HELPEN 

Meld je aan als energiecoach via 
drechtsestromen.net/aanmelden
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Inwonersbijeenkomst Kinderdijk op 
woensdag 1 april
Op woensdag 1 april a.s. houden de ge-
meenten Molenlanden en Alblasserdam 
een bijeenkomst voor inwoners, molenaars 
en ondernemers in Kinderdijk. Tijdens de 
bijeenkomst praten we iedereen bij over 
de uitvoering van het gebiedsperspectief 
Kinderdijk, waaronder de stand van zaken 
rond vergunningparkeren. U bent van harte 
welkom! 

Drie bijeenkomsten per jaar
Daarnaast is er volop gelegenheid om in 
gesprek te gaan met vertegenwoordigers 
van de gemeenten Molenlanden, Alblas-
serdam en andere leden van de stuurgroep 
Kinderdijk.

Locatie:    de Klok, Molenstraat 117, 
Kinderdijk

Aanvang:   19.30 uur (inloop vanaf 
19.00 uur)

De gemeenten gaan deze bijeenkomsten 
circa drie keer per jaar organiseren.  
De volgende bijeenkomsten vinden plaats in 
juni en oktober.

Meer informatie
Actuele informatie over de ontwikkelingen 
in Kinderdijk is te vinden op:  
www.kinderdijkinperspectief.nl.  
Hier kunt u zich ook aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief.

Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving anterieure overeenkomst 
Locatie Hoogendijk
urgemeester en wethouders van Alblas-
serdam maken ingevolge artikel 6.24 derde 
lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat op 11 februari 2020 een planschade / 
kostenverhaalovereenkomst (anterieure  
overeenkomst) is gesloten tussen de  
gemeente Alblasserdam en Goodman  
Alblasserdam Logistics (Netherlands) B.V.
In de overeenkomst zijn afspraken vastge-
legd ten behoeve van de herontwikkeling 
van de locatie "Hoogendijk".

Inzage 
Een korte zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de anterieure overeenkomst ligt 

vanaf 12 maart 2020  gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage. Mocht u deze  
zakelijke beschrijving willen inzien, verzoe-
ken wij u om via het algemene telefoonnum-
mer tel. 14078 contact op te nemen en te 
vragen naar dhr. M. oosters om vervolgens 
een afspraak te plannen. De overeenkomst 
zelf ligt niet ter inzage.
Tegen de overeenkomst is geen bezwaar of 
beroep mogelijk.

Alblasserdam, 11 maart 2020
Burgemeester en wethouders  
van Alblasserdam

Vergunningen & Bekendmakingen

Wijzigingsplan Geluid locatie  
Hoogendijk 
Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam geven op basis van artikel 3:12 van de 
Algemene wet bestuursrecht kennis van het 
feit dat zij in het kader van artikel 3.9a van 
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 
van de Algemene wet bestuursrecht een wij-
zigingsplan Parapluherziening Geluid Aan de 
Noord – Alblasserdam hebben vastgesteld. 
Het betreft een aanpassing van de verde-
ling van de geluidruimte. Deze  aangepaste 
geluidruimteverdeling is noodzakelijk ten 
behoeve van de genoemde ontwikkeling.
Het wijzigingsplan Parapluherziening Geluid 
Aan de Noord – Alblasserdam ligt van don-
derdag 12 maart 2020 tot en met donderdag 
23 april 2020 ter inzage. De stukken kunnen 
worden ingezien (078-7706110 en 14078). 
De stukken zijn ook digitaal in te zien en te 
downloaden op www.alblasserdam.nl en op 
de website www.ruimtelijkeplannen.nl. (NL.
IMRO.0482.abgoodman108-vg01)

Beroep 
Tijdens de periode van ter inzage legging 
kunnen belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze naar voren hebben gebracht, 
alsmede belanghebbenden aan wie redelij-
kerwijs niet kan worden verweten dat zij dit 
niet hebben gedaan, beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (postbus 20019,  
2500 EA Den Haag).

Het besluit treedt daags na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Een beroeps-
schrift heeft geen schorsende werking. In-
dien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

Alblasserdam, 11 maart 2020
Burgemeester en wethouders  
van Alblasserdam

Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving wet milieubeheer
Onderwerp
Op 8 februari 2020 hebben wij een verzoek 
om gelijkwaardigheid op grond van artikel 
1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
(hierna: het Besluit) ontvangen. Het betreft 
een verzoek voor het mogen plaatsen van 
een kleinere vetafscheider met een capa-
citeit van 0,5 liter per seconde, voor de 
inrichting de Touwbaan Buurtsuper gelegen 
aan de Van Hogendorpweg 6 te Alblasser-
dam. Het verzoek is geregistreerd onder 
zaaknummer Z-20-367634.

Besluit
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Alblasserdam hebben, gelet op 
artikel 1.8 van het besluit, besloten dat een 
vetafscheider met een capaciteit van 0,5 
liter per seconde mag worden geplaatst. 

Inzage 
De beschikking met bijbehorende stukken is 
op afspraak tijdens kantooruren in te zien 
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. 
Via telefoonnummer 078 - 7708585 kunt u 
een afspraak maken. 

Bezwaar maken 
Een belanghebbende kan tegen dit besluit 
op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht een bezwaarschrift indienen binnen 
zes weken na de datum waarop het besluit 
is verzonden. Dit kan bij burgemeester en 

wethouders van Alblasserdam, Postbus 2, 
2950 AA Alblasserdam. Het bezwaarschrift 
moet zijn voorzien van een handtekening en 
in elk geval bevatten: naam, adres, telefoon-
nummer en eventueel e-mailadres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de reden van het bezwaar. Op de 
enveloppe en in het bezwaarschrift moet 
duidelijk worden vermeld: "Bezwaarschrift". 

Voorlopige voorziening 
De beschikking treedt in werking met ingang 
van de dag na bekendmaking aan de aan-
vrager. Het indienen van een bezwaarschrift 
houdt de werking van het besluit niet tegen. 
Heeft men er veel belang bij dat dit besluit 
niet in werking treedt, dan kan een belang-
hebbende, die een bezwaarschrift heeft 
ingediend, de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team 
B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
(tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de be-
handeling van het verzoek wordt een bedrag 
aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlo-
pige voorziening instellen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektro-
nische handtekening (DigiD of eHerkenning) 
nodig. Op de genoemde website staan de 
precieze voorwaarden vermeld.

Vergunningen & Bekendmakingen

Vaststelling Mandaatbesluit  
Openbaar Lichaam Drechtsteden  
zelfstandigenregelingen

Het Drechtstedenbestuur heeft op 5 maart 2020 
het 'Mandaatbesluit Openbaar Lichaam 
Drechtsteden zelfstandigenregelingen' 
vastgesteld. Met dit mandaatbesluit is de 
uitvoering van het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) en de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandi-
gen (IOAZ) gemandateerd aan het college 
van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Rotterdam. Het Regionaal Bureau 
Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam voert deze 
bijstandsregelingen voor zelfstandigen al 
jarenlang voor de Drechtsteden uit.  

Met het vaststellen van het mandaatbesluit 
door het Drechtstedenbestuur wordt bereikt 
dat de beleidsregels voor de uitvoering van 
het Bbz 2004 en de IOAZ op een juiste wijze 
worden vastgesteld. Het mandaatbesluit 
treedt met terugwerkende kracht per  
1 januari 2020 in werking. Tegelijkertijd met 
de vaststelling van het mandaatbesluit heeft 
het Drechtstedenbestuur de voorgaande 
mandaatbesluiten bekrachtigd.

Wilt u het mandaatbesluit inzien, kijk dan op 
de website van de Sociale Dienst Drechtste-
den www.socialedienstdrechtsteden.nl. 

De erfgoedcommissie vergadert

Op dinsdag 17 maart 2020 vergadert de gemeentelijke erfgoedcommissie. De vergadering vindt 
plaats in Landvast, vanaf 13.30 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 ge-
bruik maken van het spreekrecht? Meld u dan vóór maandag 16 maart bij de secretaris via het 
emailadres hierboven of via telefoonnummer 14-078.

Nieuws
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Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend 
dat zij de volgende omgevingsvergunning 
hebben verleend: 

Activiteit:  Brandveilig gebruik   
voor:  brandveilig gebruik   
Locatie:  Pieter de Hoochplaats 1  
Datum besluit:  25-02-2020   

Beroep 
Tegen de beschikking kan door belangheb-
benden, die zienswijzen naar voren hebben 
gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 
dat zij dat niet hebben gedaan, beroep worden 
ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector 
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  
Rotterdam. Op grond van artikel 6:7 van de 
Awb bedraagt de termijn voor het indienen van 
een beroepschrift 6 weken. 

De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde 
lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na 
de dag waarop een exemplaar van de beschik-
king ter inzage is gelegd.

De beschikking treedt in werking met ingang 
van de dag na het einde van de beroepster-
mijn, tenzij voor deze datum beroep is inge-
steld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om 
een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan 
als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek 
om voorlopige voorziening dient te worden 
gericht aan de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. 

De beschikking treedt dan niet in werking 
voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak 
heeft gedaan. 
       
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunning hebben 
verleend: 
Activiteit: Kap   
Voor:   het vellen of doen vellen 

van een houtopstand 
(Cedrus libani (Libanonce-
der)

Locatie:  Lindelaan t.h.v nr. 8,    
Datum besluit:  25-02-2020   

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij 
hebben verklaard: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het aanleggen van een 

nieuwe beschoeiing   
Locatie:  West Kinderdijk 185   
Datum besluit:  27-02-2020
      
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 omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het verwijderen en 

plaatsen van een dakkapel 
en het maken van een 
dakopbouw   

Locatie:  Brunel 24    
Datum ontvangst:  23-02-2020   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het aanbouwen van 2 

zalen   
Locatie:  Prinses Julianahof 1    
Datum ontvangst:  24-02-2020   

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het maken van een aan-

bouw   
Locatie:  Kamgras 1    
Datum ontvangst:  26-02-2020   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het uitbreiden van de 

entree en booth   
Locatie:  Kelvinring 46    
Datum ontvangst:  27-02-2020   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde 
van de woning   

Locatie:  Van Lennepstraat 70   
Datum ontvangst:  27-02-2020   

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

len van een houtopstand 
(1 spar)   

Locatie: Vinkenpolderweg 23    
Datum ontvangst:  23-02-2020   

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 en Meldingen, 
11 maart 2020
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