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Dorp met karakter 10 februari 2021

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!

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
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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Alblasserdam bouwt verder 
Het kan u haast niet ontgaan zijn dat er de 
afgelopen periode diverse bouwplannen in 
Alblasserdam in een stroomversnelling zijn 
geraakt. Zo heeft de raad afgelopen maand 
ingestemd met het stedenbouwkundige plan 
van Kloos, een project van 275 woningen. 
Daarnaast zijn er diverse andere plannen voor 
woningbouw aan de dijk. Als de inspraakproce-
dure is afgerond neemt de raad een defi nitief 
besluit over deze plannen. Een spannende tijd! 
Voor de indieners van de plannen, de omwo-
nenden en de grote groep geïnteresseerde 
kopers en huurders. 

Woningnood
Helaas is deze laatste groep erg groot. De 
woningnood is hoog, ook in Alblasserdam. Er 
is behoefte aan alle soorten woningen. Groot, 
klein, gestapeld, in een rijtje, huur, koop, duur 
en goedkoop. We proberen daar met alle plan-
nen zo veel mogelijk invulling aan te geven. Ik 
weet ook dat dat nooit tot ieders tevredenheid 
zal kunnen. Alle plannen bij elkaar leveren naar 
mijn idee een mooie mix van nieuwe woningen 
op die op korte termijn gebouwd kunnen wor-
den. In maart zullen we met de raad bespreken 
of ons bouwprogramma evenwichtig is en of 
bijsturing van de nieuwe plannen nodig is. 

Sociale huurwoningen
Naast de hierboven genoemde ontwikkelingen 
langs de dijk, werken we ook aan de woning-
bouwplannen op het Wipmolenterrein en op 
het Zuidelijk Havengebied. Hier moeten in 

ieder geval 30 sociale huurwoningen komen, 
naast woningen in andere segmenten.  
De door ons geselecteerd ontwikkelaar van het 
Zuidelijk Havengebied is nu vooral achter de 
schermen bezig met het ontwikkelen van zijn 
plannen. Hij heeft al een aantal gesprekken 
met ondernemers gevoerd en de komende tijd 
staan er nog meer gesprekken met de directe 
omgeving op het programma.

Eerste schets
Dit proces heeft nog even zijn tijd nodig om tot 
een goed plan te leiden. Ik hoop dat we voor 
de zomervakantie samen met de ontwikkelaar 
een eerste schets kunnen laten zien, zodat we 
voor het einde van het jaar defi nitieve keuzes 
kunnen maken.  Wilt u ook de voorgang van dit 
project volgen? Kijk dan op de website van de 
gemeente bij Projecten> In ontwikkeling> Ha-
vengebied. U vindt hier de laatste informatie. 

Arjan Kraijo
wethouder

Blik op ons college

Wij strooien bij gladheid
Onze buitendienst strooit openbare wegen en 
fi etspaden wanneer we gladheid verwachten. 
Het gaat vooral om de doorgaande wegen, 
routes voor bussen, routes voor noodhulp-
diensten, aansluitingen op woonwijken en 
rondom scholen. Handmatig strooien doen we 
bij bushaltes, belangrijke houten bruggen en 
op- en afritten van fi etspaden. 

Wees alert!
Wij doen er alles aan om u veilig op weg te 
laten gaan. Maar ook op gestrooide routes 
kan het glad zijn, dus wees alert! Het zout 
heeft namelijk tijd nodig om ijs of sneeuw te 
laten smelten. 
Op bruggen en fi etspaden duurt dit vaak 
langer. Dat komt door de temperatuur, maar 
ook doordat bruggen en fi etspaden mindere 
worden gebruik dan rijbanen. Zeker nu er 
een avondklok geldt, is het verstandig om bij 
kans op gladheid extra alert zijn. Er rijden in 
de avond- en nachtelijke uren veel minder 
voertuigen op de weg waardoor de dooi-
werking van het zout afneemt. Met name bij 
sneeuwval zal dit verschil merkbaar zijn. Let 
dus extra op wanneer u de weg op gaat, pas 
uw snelheid altijd aan en wees voorzichtig! 

Kaart met strooiroutes
Waar we strooien ligt vast in het gladheidsbe-
strijdingsplan. Meer informatie en een kaart 
met strooiroutes vindt u op onze website: 
www.alblasserdam.nl (zoek op 'gladheid'). 

Houd uw stoep sneeuw- en ijsvrij! 
Winkeliers, bewoners, bedrijven, scholen en 
instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het 
ijsvrij en sneeuwvrij houden van de stoepen 
en voetpaden in hun directe omgeving. Houdt 
u ook uw stoep sneeuw- en ijsvrij? Dit is wel 
zo veilig!

Mening over het Zuidelijk 
Havengebied gepeild
Het Onderzoekscentrum Drechtsteden 
(OCD) heeft ondernemers en bewoners in de 
omgeving van het Zuidelijk Havengebied in 
december gevraagd naar hun mening over 
dit gebied. Dit gebeurde in opdracht van de 
gemeente. Ook deelnemers aan het bewo-
nerspanel van het Onderzoekcentrum Drecht-
steden (OCD) kregen vragen over het gebied 
voorgelegd. De uitkomst maakt duidelijk hoe 
deze groepen op dit moment over het gebied 
denken. 

Nulmeting
Wij zien het onderzoek als een eerste pei-
ling (nulmeting). De resultaten zijn inmid-
dels bekend. Eén van de conclusies is dat de 
huidige inrichting een laag rapportcijfer krijgt, 
gemiddeld een 5,0. 58% geeft het een ruime 
onvoldoende. De deelnemers aan het onder-

zoek vinden de inrichting rommelig, leeg, kaal, 
saai, ongezellig en onaantrekkelijk. 

Wonen en ontspannen
Veel deelnemers geven aan blij te zijn dat er 
nu plannen voor het gebied worden ge-
maakt (zie ook de Blik op ons college in deze 
Gemeentenieuw). Uit de enquête blijkt dat 
mensen het belangrijk vinden dat er wonin-
gen komen in het gebied. Zij hebben het over 
(sociale), betaalbare woningen voor ouderen 
en jongeren. Andere aandachtspunten die 
naar voren komen zijn: genoeg parkeerruimte, 
veiligheid, verkeer, groen en ruimte om te ont-
spannen en te wandelen rond de haven.

Op de website van de gemeente leest u meer: 
www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle onderwer-
pen/Projecten/In ontwikkeling/Havengebied.
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Inzameling afval tijdens winterweer
Vanwege de sneeuw en de vorst heeft afvalin-
zamelaar HVC de dienstverlening aangepast. 
Hieronder kunt u lezen wat HVC laat weten:

1. Geen inzameling van gft & etensresten
  We zamelen tot en met zondag 14 februari 

geen gft & etensresten in. De inhoud van 
deze bakken is vastgevroren en daardoor 
is het legen niet goed mogelijk. Vanwege 
het vastvriezen zal dit ook weinig overlast 
overlast geven voor inwoners.

2.  Geen inzameling van oud papier en kar-
ton

  We zamelen tot en met zondag 14 februari 
geen oud papier in aan huis. De verzamel-
containers van oud papier proberen we 
zo goed als het kan waar we bij kunnen 
wel te legen. In veel gemeentes zamelen 
verenigingen oud papier in en die hebben 
hun werkzaamheden voor de gehele week 
opgeschort.

3.  Inzameling van plastic en restafval op 
doorgaande wegen

  Wij doen er alles aan om de inzameling van 
plastic en restafval door te laten gaan. Dit 
geldt zowel voor de bakken aan huis als de 

verzamelcontainers. De inzameling zal zich 
voornamelijk concentreren op doorgaande 
wegen waar goed gestrooid is en bij win-
kelcentra. Het inzamelen in de wijken met 
smallere straten zullen we niet doen omdat 
dit tot gevaarlijke situaties kan leiden wan-
neer een vrachtwagen gaat slippen. 

4.  Grof afval en wit- en bruingoed afspra-
ken aan huis gaan niet door

  De afspraken komen deze week te verval-
len. We willen zoveel mogelijk voorkomen 
dat vrachtwagens onnodige schade veroor-
zaken door gladde wegen. Wij verzoeken 
inwoners om online een nieuwe afspraak in 
te plannen. 

5.  We verwerken deze week geen wijzigin-
gen in het omwisselen en leveren van 
bakken aan huis

  Wij verzoeken inwoners om de website 
in te gaten te houden wanneer het weer 
mogelijk is. 

De laatste informatie over de inzameling van 
afval leest u op: https://www.hvcgroep.nl/
wijzigingen-afvalinzameling-door-winters-
weer

Nieuws



Dave Pieplenbosch van Karate Instituut Wairando: 'Probeer actief te blijven'. 
 Foto Cees van der Wal
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'Karatetrainingen geven we nu buiten op kunstgras'
Wat betekent het coronavirus voor het verenigingsleven, de ondernemers, het on-
derwijs, de zorg en onze inwoners? Op deze plek laten wij met regelmaat een Alblas-
serdammer aan het woord die erover vertelt. Vandaag: Dave Pieplenbosch, trainer/
coach bij Karate Instituut Wairando. Tijdens de eerste golf raakte hij besmet met het 
coronavirus.

Wat is voor het instituut op dit moment de 
grootste uitdaging?
Karate is een binnensport. Wij geven les in 
de karatestijl Wado Ryu. Daarbij val je met 
bepaalde technieken op de grond. Op straat 
trainen is voor ons dus geen optie. Met de 
Alblasserdamse jeugdleden trainen we nu op 
een speelveldje van kunstgras bij de Grut-
tostraat. Als trainers moeten we afstand 
houden. We kunnen dus niet even een been of 
een arm van een leerling in de goede hou-
ding zetten. Gelukkig krijg ik regelmatig hulp 
van mijn dochter Mila van 11. Zij hoeft geen 
afstand te houden van de andere kinderen.

Lukt het om het groepsgevoel vast te 
houden?
Bij Wairando zijn trainers actief in Alblasser-
dam, Dordrecht en Zwijndrecht. Wij proberen 
zoveel mogelijk op afstand te blijven en buiten 
te trainen. Daarnaast zetten we fi lmpjes 
op ons besloten YouTube kanaal. Daarop 
zien leerlingen hoe een bepaalde beweging 
in elkaar zit en kunnen dat nadoen. En we 

hebben een naslagwerk gemaakt met heel 
veel informatie over karate. Zoals de Japanse 
termen die we gebruiken en een uitgebreide 
uitleg over bepaalde technieken. Ik houd ook 
contact door te bellen met ouders of langs te 
gaan. Dat doe ik bijvoorbeeld als ik een leer-
ling al wat langer niet heb gezien. Zo probeer 
ik ze te stimuleren om toch met karate bezig 
te blijven. Karate helpt ze ook bij hun mentale 
weerbaarheid.

Wat vind je van de coronamaatregelen?
Covid-19 is een pandemie die iedereen raakt. 
De maatregelen zijn nodig om onszelf en 
de meest kwetsbaren door de crisis heen te 
helpen. Het is voor niemand leuk en niemand 
heeft erom gevraagd, maar het is wel noodza-
kelijk. Tijdens de eerste golf ben ik zelf besmet 
geraakt en ben fl ink ziek geweest. Naar mijn 
idee zouden sommige maatregelen nog wel 
wat strenger mogen, maar ik mis de kennis en 
informatie om dat goed te kunnen beoorde-
len. Er wordt al teveel beweerd zonder een 
goede onderbouwing.

Hoe blijf je zelf in beweging tijdens de 
lockdown?
Ik train zelf en thuis oefen ik regelmatig met 
mijn dochters. Behalve Mila die de bruine 
band draagt, heb ik nog een dochter van 16 
met de zwarte band. Met mijn vrouw maak ik 
regelmatig een wandeling door Alblasserdam.

Wat is jouw oproep aan de Alblasserdam-
mers?
Blijf bewegen, ook nu we niet zo makkelijk 
kunnen sporten. Probeer toch actief te blijven, 
al is het alleen of, heel beperkt, met elkaar. En 
laten we ons zoveel mogelijk aan de maatrege-
len houden. Daarmee helpen we elkaar.
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De gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 16 
februari, deels fysiek en deels digitaal. Het open-
bare deel is te volgen via alblasserdam.notubiz.
nl/live of via de website van de gemeente Alblas-
serdam. Agenda, aanvangstijdstip en stukken 
treft u vanaf donderdag 11 februari aan in het 

Raadsinformatiesysteem (RIS) op de website van 
de gemeente Alblasserdam (www.alblasserdam.
nl). Wilt u inspreken bij de raad? Meld dit dan 
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 16 
februari 16.00 uur, bij griffi  er@alblasserdam.nl, 
dan ontvangt u nadere informatie.       
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Sneeuw en ijs in de lockdown
Het is volop winter met sneeuw en misschien 
binnenkort ook ijs. Maar we zitten nog steeds 
in een lockdown. Daarom de oproep om u aan 
de regels te houden en zo min mogelijk an-
deren te ontmoeten als u van het winterweer 
gaat genieten.

Geniet binnen de regels
U mag naar buiten met mensen uit uw eigen 
huishouden of met één persoon van buiten 
uw eigen huishouden. Sneeuwballen gooien 
kan dus bijvoorbeeld met het eigen huishou-
den. U kunt gaan schaatsen met één vriend 
of vriendin (in een groepje van twee men-
sen). Houd afstand van anderen en voorkom 
groepsvorming. Als het te druk wordt, ga 
dan weg. De andere regels van de lockdown 
blijven gelden. 

'Wees solidair'
,,Wij voelen mee met het enthousiasme van 
schaatsliefhebbers'', zegt burgemeester Jaap 
Paans. ,,We doen een oproep aan allen om 

er in tweetallen op het ijs en/of samen met 
de IJsclub - binnen de geldende regels en be-
perkingen - het beste van te maken. Niemand 
wil toename van besmettingen met langer 
durende maatregelen door ijs- en sneeuwpret. 
Wees solidair met elkaar, met de zorg en met 
getroffen ondernemers”.

Veelgestelde vragen en antwoorden over het 
winterweer en de lockdown vindt u op 
www.alblasserdam.nl onder 'nieuws'.

Raads- en commissievergaderingen
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Online workshop omgaan met 
kindermishandeling
Bent u vrijwilliger bij een vereniging in ons 
dorp en wilt u meer weten over kindermis-
handeling? Bijvoorbeeld hoe u dit herkent en 
wat u dan kunt doen? Geef u dan op voor de 
online workshop op woensdag 24 februari van 
19.30 tot 21.00 uur. 

De leiding is in handen van Eline Kortman van 
Veilig Thuis. Deze organisatie is meldpunt voor 
huiselijk geweld en kindermishandeling en  
geeft advies en ondersteuning. De workshop 
gaat over:
• Het bestaan van kindermishandeling
• Het herkennen van kindermishandeling
•  Het melden van kindermishandeling bij Veilig 

Thuis

In Nederland groeit circa 3 procent van alle 
kinderen op in onveilige gezinssituaties. Het 

doel is om aandacht te vragen voor dit pro-
bleem en aan oplossingen te werken.

Aanmelden voor workshop
Wilt u meedoen aan de online workshop via 
MS Teams op 24 februari? Meldt u zich dan 
aan bij Sjors Hendriks, se.msc.hendriks@
alblasserdam.nl.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het bouwen van een woning  
Locatie:    De Meander van Sou-

burgh, kavel 3 
Datum besluit:   28-01-2021  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het realiseren van een tuin-
huis in de aangrenzende tuin  

Locatie:   Noord en Landzigt 9   
Datum besluit:   25-01-2021  

Activiteit:  Inrit/Uitweg 
Voor:   het aanleggen van een uitrit  
Locatie:   Zeelt 45   
Datum besluit:   25-01-2021  

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

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (berk)  
Locatie:   Kortland kavel D 78 
Datum besluit:   26-01-2021  

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 aanvraag om omgevingsver-

gunning te verlengen met een beslistermijn van 
6 weken:

Activiteit:  Inrit/Uitweg  
Voor:    het realiseren van een Inrit  
Locatie:   Kerkstraat 58   
Datum besluit:   25-01-2021  

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:  Bouw  
Voor:    het vervangen van bestaande 

kozijn door een kunststof 
kozijn  

Locatie:   Oost Kinderdijk 177   
Datum ontvangst:  23-01-2021  

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:    het plaatsen van een  

rolsteiger en afvalcontainer
Locatie:   Dam 15   
Datum ontvangst:  28-01-2021  

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van 52 houtopstanden
Locatie:   Staalindustrieweg  
Datum ontvangst:  26-01-2021  

Activiteit:  Sloop  
Voor:    het slopen en verwijderen 

van asbest  
Locatie:   West Kinderdijk 24   
Datum ontvangst:  29-01-2021  

Activiteit:  Roerende zaken opslaan
Voor:    het realiseren van een 

tijdelijke bouwplaats voor het 
uitvoeren van onderhouds-
werkzaamheden  

Locatie:  Wilgenlaan 1 
Datum ontvangst:  27-01-2021  

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, 10 februari 2021

Er zijn vergunningen verleend voor:  
Omschrijving:   standplaatsvergunning 

voor de verkoop van paling 
en zalm op 20 februari, 3 
april, 8 mei, 5 juni, 10 juli, 
7 augustus, 25 september, 
30 oktober, 27 november, 
23 december 2021 op het 
Wilgenplein

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  12 januari 2021
Zaaknummer:  Z-21-384697

Omschrijving:   standplaatsvergunning 
voor de verkoop van paling 
en zalm van 13 maart, 24 
april, 22 mei, 19 juni, 28 
augustus, 9 oktober, 13 
november 2021 op het 
Wilgenplein

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  12 januari 2021
Zaaknummer:  Z-21-384699

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet 
eens is met dit besluit, binnen zes weken na 
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken 
bij de Burgemeester van Alblasserdam, Post-
bus 2, 2950 AA Alblasserdam. 

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 be-
zwaar 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 voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.

Gehandicaptenparkeerplaats Pieter 
de Hoochplaats  
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam maakt be-
kend, dat het heeft besloten om een gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats aan te 
leggen en hiertoe een bord model Reglement 
Verkeerstekens 1990 met een onderbord te 
plaatsten.
Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden 
aangelegd op de volgende locatie: Pieter de 
Hoochplaats ter hoogte van de ingang van De 
Hooch II.

Belanghebbenden kunnen gedurende een 
termijn van zes weken na heden o.g.v. artikel 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen 
voornoemd besluit bezwaar instellen bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasser-
dam. Het bezwaar moet schriftelijk worden 
ingediend en tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener,
- de dagtekening,
-  een omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht en,
- de gronden van het bezwaar.
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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
Dreese, DJ 03-11-2002 05-01-2021
Dreese, AI 07-07-2007 05-01-2021
Ilyinska, Y 17-06-1977 05-01-2021
Visser, R 26-01-1980 05-01-2021
 
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 
(bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het telefoon-
nummer waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.
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Kennisgeving wet milieubeheer  
beschikking (Z-20-381809)
Onderwerp
Op 5 november 2020 heeft de burgemeester 
en wethouders van Alblasserdam een melding 
Activiteitenbesluit en een verzoek om intrek-
king van de vergunning ontvangen van Shell 
Nederland Verkoopmaatschappij B.V. Hierin 
wordt aangegeven dat er per september 2020 
geen LPG-tankinstallatie meer aanwezig is bin-
nen de inrichting gelegen aan de Rijksweg A15 
Alblasserdam.
De procedure is geregistreerd onder zaak-
nummer: Z-20-381809.

Besluit
Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam hebben besloten, gelet op 2.33 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de 
omgevingsvergunning van 9 december 2005 
voor de inrichting gelegen aan de Rijksweg 
A15 Alblasserdam geheel in te trekken.

Zienswijzen en adviezen
Vanaf 10 december 2020 heeft de ontwerp-
beschikking gedurende zes weken ter inzage 

gelegen en was er gelegenheid om zienswijzen 
en/of adviezen in te dienen. Van deze gelegen-
heid is geen gebruik gemaakt.

Beroep
Tegen de beschikking kan binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is 
gelegd beroep worden aangetekend. Het 
beroepsschrift moet in tweevoud worden 
ingediend bij Rechtbank Rotterdam, sector be-
stuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotter-
dam. De beschikking treedt in werking nadat 
de termijn voor het indienen van een beroep-
schrift is verstreken. Het indienen van een be-
roepschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Hebben u of derde belanghebbenden er 
veel belang bij dat dit besluit niet in werking 
treedt, dan kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de Rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorzie-
ning wordt aangevraagd treedt de beschikking 
pas in werking nadat hierover een beslissing is 
genomen. 
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