Dorp met karakter
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Gemeentenieuws
Nieuws

Geen Open
Monumentendag
in Alblasserdam
De Historische Vereniging West-Alblasserwaard
organiseert op Open Monumentendag,
zaterdag 12 september a.s., géén activiteiten
in het Damdorp. Door het coronavirus zijn er
teveel beperkingen om het evenement goed te
kunnen realiseren, zegt de vereniging.
In de gemeente Molenlanden is het wél
mogelijk om met behulp van de app izi.
Travel een route te volgen langs diverse
monumenten. Het Historisch Collectief
Molenlanden biedt digitaal informatie over
monumenten in Molenlanden onder de
naam ‘Waard om te bekijken’. Zie voor meer
informatie de website www.hcmolenlanden.nl.

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving:

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:
Omschrijving:

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:
Omschrijving:
Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:
Omschrijving:

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:

standplaatsvergunning
oliebollenkraam van
september 2020 t/m
januari 2021 Kelvinring 60
Gemeente Alblasserdam
14 augustus 2020
Z-20-375617
het organiseren van
muskathlon@home en
pop-up-drive-in-bbq op 29
augustus 2020
Gemeente Alblasserdam
19 augustus 2020
Z-20-377441
exploitatievergunning
Groen van Prinstererstraat
107 te Alblasserdam
27 augustus 2020
Z-20-370635

maken bij de Burgemeester van Alblasserdam,
Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.

Activiteit:
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.

ontheﬃng verstrekken
zwak alcoholhoudende
drank
Haven 4 Alblasserdam
19 augustus 2020
Z-20-377443

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet
eens is met dit besluit, binnen zes weken
na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar

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

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

Dorp met karakter

Voor:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

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.

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

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het uitbreiden van een
bestaande berging
en plaatsen van een
overkapping
Vlietbaan 4
21-08-2020

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

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

CJG
088-1237007

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het realiseren van
een berging en een
overkapping
Vlietbaan 2
21-08-2020

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:
Voor:

Bouw
het plaatsen van
een dakkapel op het
voordakvlak van de woning
Locatie:
Zwanebloem 55
Datum ontvangst: 20-08-2020
Activiteit:

Handelen in strijd met
regels RO
Voor:
handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening
Locatie:
Goudsbloemstraat 9
Datum ontvangst: 21-08-2020
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,
2 september 2020

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.

Gemeentenieuws
18 augustus 2020

Vergunningen &
Bekendmakingen

Verbod op
openbaar
drankgebruik
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 21 juli het 'aanwijzingsbesluit
gebieden verbod openbaar drankgebruik
gemeente Alblasserdam' vastgesteld.
In dit besluit staan in welke openbare
gebieden binnen de gemeente het verboden
is om alcoholhoudende drank te nuttigen.
Het in bezit hebben van aangebroken ﬂessen
of blikjes alcoholhoudende drank is in deze
gebieden ook verboden. De maatregel is
bedoeld om overlast door drankgebruik in het
openbaar tegen te gaan.
De volledige tekst van het besluit kunt u lezen
op www.overheid.nl. (Zoek onder 'lokaal
beleid' met als zoekterm postcode 2951).
U kunt ook kijken op www.alblasserdam.nl
(onder 'Nieuws').

Hoe houden we het coronavirus
buiten de deur?
We moeten het coronavirus maximaal blijven controleren.
Per 19 augustus gelden aanvullende maatregelen.

Bezoek thuis

Thuisquarantaine

Thuis mag je maximaal 6 personen
(exclusief kinderen t/m 12 jaar)
ontvangen. Dit geldt binnen, op het
balkon en in de tuin.
Houd altijd 1,5 meter afstand van
elkaar.

Kom je terug uit een gebied met een
oranje reisadvies vanwege corona,
dan ga je 10 dagen thuis in quarantaine.
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Basisregels voor iedereen:
Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk zoveel mogelijk
thuis.

Houd 1,5 meter afstand
binnen én buiten.

Vermijd te drukke
plekken.

Was vaak je handen.

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

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

