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Afval scheiden: u doet toch ook mee?

Luchtexpert over houtstook

‘Rook is altijd ongezond’
Het haalt regelmatig het nieuws: de houtkachel
en vuurkorf vervuilen onze lucht ﬂink. Is dat
echt zo? Hoe erg is dat dan? Wat kun je doen? En
is verkeer niet de grootste boosdoener? Linda,
luchtexpert bij de omgevingsdienst legt het uit.
Fijnstof
Is het stoken van hout ongezond? ,,Jazeker! Bij
stoken komt rook vrij. En rook is altijd ongezond’’, reageert Linda. ,,Ongeveer 23% van
het ﬁjnstof wordt door houtrook veroorzaakt.
Dat is meer ﬁjnstof dan verkeer uitstoot. Ook
veroorzaakt het ongeveer 9% van gezondheidsklachten. Dat is best een ﬂink aandeel. Daarom
maakt het echt uit als mensen ermee aan de
slag gaan.”
Alternatieven
Het kan al helpen om in plaats van een houtkachel of vuurkorf een andere keuze te maken,
zegt Linda. ,,Denk aan een elektrische gashaard
of een elektrische BBQ. Toch hout stoken? Stook
dan minder en sla af en toe een dagje over. En
gebruik dan bijvoorbeeld onbewerkt hout. Al die
dingen dragen bij aan een schonere lucht. Ook
een gewone barbecue kun je zo gebruiken dat
er minder schadelijke stoffen vrijkomen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor kokosbriketten.’’

Postadres:

11 augustus 2021

Overlast
Veel mensen stoken zonder dat ze het weten al
jaren verkeerd. Of ze hebben niet door dat anderen er last van hebben. “Het kan lastig zijn om
aan te geven dat je last hebt van houtstokende
buren. Maar uit onderzoek blijkt dat drie van de
vier houtkacheleigenaren kleine maatregelen
wil nemen om de rook te verminderen. Deel
daarom juist tips met je houtstokende buren,
vrienden en familie.”
Rol van overheid
Het verkeer en de industrie zorgen ook voor
luchtvervuiling. De overheid werkt daarom volop aan schonere lucht. ,,Het Rijk is bijvoorbeeld
in gesprek met de kachelbranche over onder
andere strengere eisen voor nieuwe kachels. En
we kijken bijvoorbeeld samen met gemeenten
hoe we vergunningen voor bedrijven kunnen
aanscherpen. Dat betekent strengere eisen aan
bedrijven. Denk aan het toepassen van nieuwere technieken om uitstoot te verminderen.
Iedereen kan een bijdrage leveren aan schonere
lucht. Of je nu inwoner, overheid of ondernemer bent. Kijk voor meer informatie op www.
alblasserdam.nl/houtstook of op www.ozhz.nl/
schonelucht.

Het scheiden van afval in onze gemeente gaat
steeds beter. Toch zitten er nog steeds dingen
in het restafval die hier niet in thuishoren.
Denk aan gft en etensresten, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, papier en textiel.
Die materialen worden samen met het restafval verbrand en kunnen dus niet opnieuw
worden gebruikt.
Gft en etensresten
Elke dag hebben we afval van groente, fruit
en andere etensresten. Denk aan klokhuizen,
aardappelschillen, kippenbotjes maar ook
etensresten die overblijven na een maaltijd.
Net als tuinafval mag dit in de gft-bak. Toch
blijkt dat er in de restafvalbak nog een derde
aan gft en etensresten zit. Hier valt nog veel
winst te behalen, want gft en etensresten zijn
hele waardevolle grondstoffen. Zij vormen de
basis voor groen gas en compost.

pakking, is het leeg en komt het uit de keuken
of badkamer? 3x ja? Dan hoort het bij plastic,
blik en drinkpakken.
Papier en karton
Het scheiden van papier en karton gaat goed,
maar ook hier is nog winst te boeken. Ook
kassabonnetjes of krabbels op een post-iT
of notitieblaadje mogen bij het oud papier.
Het belangrijkste bij het scheiden van papier
is dat het schoon en droog moet zijn. Vuil
papier, zoals zakdoekjes of pizzadozen met
vetvlekken, hoort bij het restafval. Schoon en
droog papier kan tot wel zes keer hergebruikt
worden.

Plastic, blik en drinkpakken
In ons restafval zit nog ongeveer 20% plastic,
blik en drinkpakken. Twijfelt u of iets in de
plasticbak mag? Daar is een handig ezelsbruggetje voor. Stel uzelf 3 vragen: is het een ver-

Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de
volgende melding in het kader van activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen:
Activiteit:
• Milieu (melding)
Locatie: Nieuwland Parc 111 Alblasserdam
Datum ontvangst: 3 maart 2021

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
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op
dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.

Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-21-387206.

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
Let op: wij werken uitsluitend op afspraak!
Informatiepunt/CJG
De Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) regelt de ondersteuning van inwoners van 18 jaar en ouder met een psychiatrische aandoening, chronische ziekte,
lichamelijke, verstandelijke of psychosociale 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 aanvragen 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.
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Ontvang berichten over uw buurt
digitaal

Omgevingsvergunning voor SchenkPapendrecht B.V. (Z-21-388175)

Wilt u op de hoogte zijn en blijven van actuele
zaken die spelen in uw buurt? Denk aan
evenementen, kap- of bouwvergunningen,
verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde
regelgeving? Deze informatie is sinds 1 juli
digitaal en ‘op maat’ beschikbaar op https://
overuwbuurt.overheid.nl/. Om de berichten
te ontvangen kiest u uit de e-mailservice en/of
de app voor mobiele apparaten.

Het college van burgemeester en wethouders
van Alblasserdam maakt bekend dat zij in
het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht heeft besloten om SchenkPapendrecht B.V., een omgevingsvergunning
te verlenen. Op 13 maart 2021 is de aanvraag
voor de omgevingsvergunning ontvangen, het
betreft de activiteiten:
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);
- Milieuneutraal veranderen (art. 2.1 lid 1
onder e, jo art. 3.10 lid 3 Wabo).

E-mailservice
Bij het inschrijven voor deze service stelt u zelf
in welke berichten u wilt ontvangen en van
welke organisatie(s). Het gaat om publicaties
van gemeenten, waterschappen en provincies
van de afgelopen twee maanden. U ontvangt
gemiddeld één keer per week een e-mail. U
leest op ‘Berichten over uw buurt’ ook ant-

woorden op vragen als: Wat moet ik doen als
ik stukken wil inzien? En, hoe kan ik bezwaar
indienen?
Over uw buurt app
‘Berichten over uw buurt’ vindt u ook in de
‘Over uw buurt’ app. U downloadt de app in
de Apple Store of in Google Play. De gegevens worden één keer per dag opgehaald en
verwerkt. Hierdoor kan het zijn dat een besluit
een dag later beschikbaar is in de app.
Meer informatie
‘Berichten over uw buurt’ is een dienst van
UBR|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum
voor Oﬃciële Overheidspublicaties. Kijk voor
meer informatie op: www.koopoverheid.nl of
www.mijnoverheid.nl.

De omschrijving: "milieuneutrale aanvraag
omgevingsvergunning Schenk". De aanvraag
gaat over de locatie: Nieuwland Parc 399 te
Alblasserdam.
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) 770 8585 kunt u een
afspraak maken.
Bezwaar maken
Degene die meent bezwaar te willen indienen
kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht 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 ten minste bevatten:
naam, adres, telefoonnummer en eventueel

26 juli 2021

Vakantieplannen? Ga wijs op reis

e-mailadres van de indiener, de dagtekening,
nummer/kenmerk van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en de reden van het
bezwaar.

Men kan ook digitaal bezwaar indienen bij de
gemeente via www.alblasserdam.nl. Daarvoor
moet men beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD of e-Herkenning). Op de
genoemde site staan de precieze voorwaarden
vermeld.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met ingang
van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift
houdt de werking van het besluit niet tegen.
Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet
in werking treedt, kan een belanghebbende,
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 behandeling van het verzoek
wordt een bedrag aan griﬃerecht geheven.
Men kan digitaal een verzoek om voorlopige
voorziening instellen bij genoemde rechtbank
via de website https://www.rechtspraak.nl/
Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaakstarten. Daarvoor is een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
Op de genoemde website staan de precieze
voorwaarden vermeld.

SPEELTOESTEL STUK?
MELD HET MET FIXI

Reizen binnen Europa is mogelijk, maar niet zorgeloos.
Maatregelen blijven nodig om veilig en verantwoord op vakantie te gaan.
Lees het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en download de Reisapp.
Tijdens je verblijf

Voor vertrek

Terug naar Nederland

Check het reisadvies

Check het reisadvies

Check het reisadvies

Groen: Je kunt reizen naar dit land of
gebied.

• Houd je aan de
coronamaatregelen
onderweg en op je
bestemming. Ook als je
gevaccineerd bent.

Groen: Geen maatregelen bij terugkeer.

Geel:

Reizen kan, maar er zijn
risico’s.

• Blijf tijdens je vakantie op
de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.
Download de Reisapp,
maak je bestemming
favoriet en ontvang
automatisch een bericht
als de situatie verandert.

Oranje: Ga hier niet op vakantie. Reis
alleen als het noodzakelijk is.
Let op: Landen kunnen beperkingen
opleggen aan reizigers uit Nederland,
zoals een negatieve testuitslag of
quarantaine. Kijk in het reisadvies
welke eisen gelden in het land waar je
naartoe gaat.

Coronabewijs

• Of maak een papieren coronabewijs
aan via coronacheck.nl/print.

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Coronabewijs bij terugkeer.

Oranje: Coronabewijs bij terugkeer.
Mogelijk moet je in quarantaine.
Let op: Kom je uit een geel of oranje land
en bezit je geen vaccinatie- of
herstelbewijs, dan is een negatieve test uit
dat land verplicht.

Testen
• Doe een zelftest als je uit het buitenland
terugkeert, ook als je al gevaccineerd
bent.
• Kom je zonder vaccinatie- of
herstelbewijs terug uit een geel of oranje
land? Laat je dan op dag 2 en 5 na
thuiskomst testen bij de GGD of doe een
zelftest.

• Download de CoronaCheck-app en
upload je vaccinatie-, herstel- of
testbewijs.

Wassen

Geel:

• Klachten? Laat je altijd testen bij de GGD.

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Geef elkaar de ruimte.

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Lucht

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.
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fixi.nl
Meer informatie:
rijksoverheid.nl/reizen
of bel 0800-1351
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende omgevingsvergunning hebben
verleend:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

Roerende zaken
het tijdelijk plaatsen van
een hoogwerker voor het
plaatsen van parasols
Zuiderstek nabij Dam 24
28-07-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende omgevingsvergunning hebben
geweigerd:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel
Oost Kinderdijk 95
26-07-2021

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).
Verlengen beslistermijn aanvraag om een
omgevingsvergunning
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:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het plaatsen van solarpanelen op het distributie
centrum
Hoogendijk 1
27-07-2021
Bouw
het plaatsen van 2
dakkapellen
Schildmos 16
27-07-2021

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 bouwen van een nieuw
centraal magazijn en
werkplaats
Locatie:
Rapenburg 1
Datum ontvangst: 29-07-2021

Activiteit:
Voor:

Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde
van de woning
Locatie:
Touwbaan 8
Datum ontvangst: 29-07-2021

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.

Activiteit:

Vergunningen en Meldingen,
11 augustus 2021

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/
Uitweg, Reclame
Voor:
het realiseren van een bedrijfshal met bijbehorend
kantoor
Locatie:
Nabij Industrieweg /
Rapenburg Alblasserdam
Dudok Distripark
Datum ontvangst: 26-07-2021

Roerende zaken
het tijdelijk plaatsen van
een hoogwerker voor het
plaatsen van parasols
Locatie:
Zuiderstek nabij Dam 24
Datum ontvangst: 27-07-2021

Activiteit:

Handelen in strijd met
regels RO
Voor:
Het gebruiken van het pand
voor anti-kraak bewoning
voor maximaal 2 jaar
Locatie:
Pieter de Hoochplaats 1
Datum ontvangst: 27-07-2021
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