
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 21 april 2021

Nieuws

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!

Informatiepunt/CJG
De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) regelt de ondersteuning van inwo-
ners van 18 jaar en ouder met een psychi-
atrische aandoening, chronische ziekte, 
lichamelijke, verstandelijke of psychoso-
ciale beperking. Bij het informatiepunt 

kunt u terecht met vragen over de Wmo, 
gezondheid, wonen, vervoer, schulden, 
formulieren, inkomen en kinderopvang. 
Door covid 19 kunt u alleen op afspraak 
terecht. Tel.: 088 - 1237007, email: 
achterwacht.alblasserdam@desocialebasis.nl.
Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031
Contact voor ondernemers
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 
loket op onze website www.alblasserdam.nl.
Hier kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per
week terecht. Via de website kunt u ook 
veel producten en diensten online aanvra-
gen en betalen.

Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden maken deel uit van 

de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA). 
Kijk op www.stichtingwelzijnalblasserdam. nl 
waarmee de SWA u kan helpen.
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.

Verkeerd geparkeerde voertuigen 
aangepakt
Ons team Toezicht en Handhaving voert met 
succes actie tegen het parkeren op de open-
bare weg van (recreatie)voertuigen zoals aan-
hangwagens, campers, vouwwagens, caravans 
en boottrailers. Nadat dertien eigenaren een 
waarschuwing kregen, hebben twaalf van hen 
hun voertuig weggehaald. Het laatste voertuig 
werd vrijdag 16 april door ons verwijderd.

Eigenaar betaalt de kosten
Het team Toezicht en Handhaving heeft de 
verkeerd geparkeerde recreatievoertuigen 
aan het begin van de maand voorzien van een 
label. Hierop staat dat het voertuig in strijd 
met de APV is geparkeerd. De eigenaar heeft 
veertien dagen de tijd om het te verwijde-
ren. Gebeurt dit niet dan haalt de gemeente 
het voertuig weg en betaalt de eigenaar de 
kosten.

Actie binnenkort herhaald
Het verkeerd parkeren van voertuigen is een 
van de dingen waaraan toezichthouders in 

Alblasserdam extra tijd en aandacht besteden. 
Zij constateerden zelf meerdere keren dat 
het fout ging met recreatievoertuigen en de 
gemeente ontving bovendien klachten, mel-
dingen en verzoeken tot handhaving. Daarop 
is de actie van het labelen van voertuigen 
gestart. Met de zomermaanden in zicht gaan 
de toezichthouders binnenkort opnieuw de 
straat op om verkeerd geparkeerde (recreatie)
voertuigen van een label met een waarschu-
wing te voorzien.

Nieuws

Afvalinzameling tijdens de feestdagen
Rond feestdagen wijzigt de afvalinzameling 
van HVC. Mogelijk worden de bakken rond de 
feestdagen op een eerder of later moment 
geleegd. Rond Koningsdag (27 april) komt HVC 
mogelijk op een andere dag langs dan u ge-
wend bent. Wilt u weten op welke dag uw bak 
geleegd wordt? Download de HVC afval-app 
of kijk in de online afvalkalender op hvcgroep.
nl/afvalkalender en vul uw postcode en 
huisnummer in. In de app kunt u er ook voor 
kiezen om een melding te ontvangen wanneer 
HVC langskomt en kunt u opzoeken welk afval 
in welke bak hoort.

Afvalbrengstations gesloten op feestdagen
De afvalbrengstations zijn op feestdagen 
gesloten. De dagen voor en na feestdagen 

zijn vaak drukker. Mocht een bezoek toch 
noodzakelijk zijn, houd dan rekening met 
langere wachttijden. Kijk voor het adres en 
de openingstijden van het dichtstbijzijnde 
afvalbrengstation in de HVC afval-app of op 
hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Geopend met Bevrijdingsdag
Op Bevrijdingsdag (5 mei) komt HVC gewoon 
langs om de bakken te legen, is de klantenser-
vice van HVC op de normale tijden bereikbaar 
en is het afvalbrengstation open. We verwach-
ten extra drukte op het afvalbrengstation 
met Bevrijdingsdag, houd rekening met een 
langere wachttijd of kom op een andere dag 
langs.
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Heeft u (hoge) schulden? Krijg weer grip 
op uw fi nanciële situatie
Uw baan verliezen, een scheiding, teveel 
toeslagen terug moeten betalen of huurach-
terstand. Het kan iedereen overkomen. Heeft 
u (hoge) schulden? De Sociale Dienst Drecht-
steden kan u hierbij helpen.  

Elke fi nanciële situatie is anders en vraagt om 
een andere aanpak. Samen pakken wij elke 

kans aan om uw schulden op te lossen. Met 
elkaar brengen wij weer rust in uw leven en 
zorgen wij voor grip op uw fi nanciële situatie. 
Meld u aan via onze website: www.sociale-
dienstdrechtsteden.nl/bewindvoering of neem 
contact op met onze klantenservice via 078 
770 8910.

Rustig huiswerk maken in Landvast
In coronatijd kan het lastig zijn om thuis 
rustig huiswerk te maken. Zeker als ouders of 
verzorgers thuis werken en broertjes en zusjes 
ook thuis zijn. Daarom biedt cultureel cen-
trum Landvast in middelbare scholieren sinds 
kort de mogelijkheid om daar te studeren. 

Veilige afstand
In Landvast is genoeg ruimte om op vei-
lige afstand van elkaar aan de slag te gaan. 
Scholieren kunnen gebruik maken van stroom 
en de veilige internetverbinding. Zo kunnen 
zij in alle rust hun schoolwerk doen. Eten en 
drinken kunnen de scholieren zelf meenemen. 
Iets lekkers kopen in Landvast kan natuur-
lijk ook. Landvast is doordeweeks dagelijks 

geopend tussen 09:00 en 21:00 uur en op 
zaterdag van 09:00 tot 18:00 uur. Aanmelden 
is niet nodig.
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check de 
afvalkalender.
Rond de feestdagen komen we  
mogelijk op een andere dag  
langs om jouw bak te legen. 

Check de afvalkalender vroegtijdig 
in de HVC afval-app of website!

hvcgroep.nl

afvalkalender.
Rond de feestdagen komen we  

Check de afvalkalender vroegtijdig 
in de HVC afval-app of website!

hvcgroep.nl

‘Ik heb mĳn vrĳheid 
terug. Dankzĳ de hulp 
die ik kreeg kan ik weer 
lachen.’

Ik doe 
weer 
mee.



UITSTEL VAN BETALING 
VOOR ONDERNEMERS 
EN ZZP-ERS

Reageer vóór 31 mei 2021

Kijk voor meer informatie op WWW.SVHW.NL of bel (0186) 577 222.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het maken van een trap naar 

onderkade Landvast   
Locatie:    naast de bestaande 

loopbrug naar Haven 4 
(Landvast)   

Datum besluit:   08-04-2021   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van zonwering 

met behulp van een hoog-
werker   

Locatie:   Raadhuisplein 25    
Datum besluit:   06-04-2021   
 
Activiteit:   Roerende zaken   
Voor:    het realiseren van een  

bouwplaats   
Locatie:   De Savornin Lohmanweg
Datum besluit:  08-04-2021   
 
Activiteit:  Bouw, Roerende zaken   
Voor:    het realiseren van een tijde-

lijke opslag/bouwplaats mbt 
planmatigonderhoud   

Locatie:   Van Eesterensingel 88 a    
Datum besluit:   02-04-2021   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het realiseren van een bouw-

plaats   
Locatie:   De Rietlanden    
Datum besluit:   08-04-2021   
 
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 om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
zich richt en de gronden van het bezwaar. Het be-

zwaar 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 Recht-
bank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam). 
       
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij besloten 
hebben de volgende aanvragen om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het vervangen van bestaande 

kozijn door een kunststof 
kozijn   

Locatie:   Oost Kinderdijk 177    
Datum besluit:   07-04-2021   
        
Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen: 
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:    het plaatsen van een afval-

container   
Locatie:   Zwarte Paard 9   
Datum ontvangst:  09-04-2021   

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 21 april 2021 

Vergunningen & Bekendmakingen

Nieuws

SVHW versoepelt betaling voor  
ondernemers en ZZP-ers 
SVHW geeft ondernemers en ZZP-ers die in 2021 
een aanslag lokale belastingen hebben ontvan-
gen, meer ruimte om te betalen. Op deze manier 
hoopt SVHW enige financiële verlichting te 
creëren, aangezien de omzet van velen vanwege 
de coronacrisis onder druk staat.

Betalen in termijnen of uitstel
Allereerst is het mogelijk om in termijnen te 
betalen via automatische incasso. Afhankelijk van 
de afgiftedatum van de machtiging incasseert 
SVHW in acht tot tien maanden. Daarnaast kun-
nen ondernemers en ZZP-ers uitstel van betaling 
aanvragen tot 1 oktober 2021. Zij moeten dit dan 
wel voor 31 mei 2021 aanvragen. 

Contact
Ondernemers en ZZP-ers kunnen dit snel en 
makkelijk regelen via www.svhw.nl/ondernemers-

zzp-ers-en-covid-19. Daar vinden zij ook meer 
informatie. Het is ook mogelijk om telefonisch 
automatische incasso of uitstel aan te vragen via 
(0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Aanwijzingsbesluit toezichthouder 
kinderopvang
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op 6 april 2021 het 'aanwijzingsbesluit 
toezichthouder kinderopvang gemeente Al-
blasserdam' vastgesteld. Met dit besluit wordt 
de directeur publieke gezondheidszorg van de 
Dienst Gezondheid & Jeugd aangewezen als 
toezichthouder kinderopvang als bedoeld in 
artikel 1.61 van de Wet kinderopvang. Hier valt 

ook het toezicht op naleving op grond van de 
tijdelijke wettelijke bepalingen ter bestrijding 
van Covid-19 onder. Voor meer informatie 
kunt u het besluit lezen op www.mijnoverheid.
nl (Zoek onder 'lokaal beleid' met als zoekterm 
postcode 2951). Of neem contact met ons op 
via het telefoonnummer 14 078. 

Vergunningen & Bekendmakingen
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Ontwerpbestemmingsplan Kloos en 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam maakt bekend dat op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder 
het ontwerpbestemmingsplan Kloos en het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden vanaf 
donderdag 22 april 2021 tot donderdag 3 juni 
2021 voor een ieder ter inzage ligt. Het vooront-
werp bestemmingsplan heeft als Mercon Kloos 
ter inzage gelegen. 

Plangebied
De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van 
in hoofdzaak maximaal 275 woningen inclusief 
bijbehorende parkeervoorzieningen op de voor-
malige bedrijfslocatie Mercon Kloos aan de Oost 
Kinderdijk te Alblasserdam. De ontwerpplannen 
en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal te 
zien en te downloaden op www.alblasserdam.
nl > Ruimtelijke plannen > Bestemmingsplannen 

> Kloos en op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0482.bpgebiedkloos116-ON01). 

Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat 
de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te 
reageren door middel van het indienen van een 
zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij de 
gemeenteraad van Alblasserdam, Postbus 2, 
2950 AA, Alblasserdam. Ook het indienen van 
een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor 
dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week 
voor het einde van de terinzagelegging, een 
afspraak te maken met de gemeente Alblas-
serdam via telefoonnummer 14 078.  Het is niet 
mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te 
maken.

Alblasserdam, 21 april 2021 
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam

Vergunningen & Bekendmakingen

Besluit tot ambtshalve uitschrijving 
als ingezetene uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)   

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Naam Geboren  Datum uitschrijving
van Wijlen, D  04-02-1972  11-03-2021
 
Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe 
verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de volgende adresgegevens opgenomen: 
Adres  : onbekend
Woonplaats : onbekend
Land  : onbekend

De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals: 
toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift naar 
het college van burgemeester en wethouders. Dit doet u binnen zes weken na de dag van deze 
bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 
2950 AA  Alblasserdam.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bij-
voorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het telefoonnummer 
waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.


