
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 17 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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Online bijeenkomst over de overstap 
naar aardgasvrij wonen 
In de Drechtsteden werken we samen aan een 
plan en aanpak om in de toekomst over te 
stappen naar aardgasvrij wonen. Het doel is 
dat alle gebouwen op den duur overgaan op 
een duurzame vorm van verwarmen en koken.

Aanmelden voor digitale bewonersavond
Graag informeren we u over wat we tot nu toe 
hebben bedacht en uitgezocht. Wat vindt u 
daarvan en hoe u wilt u in het vervolg betrok-
ken worden? Hiervoor organiseren we een 
digitale bewonersavond op donderdagavond 
25 februari vanaf 19.30. Aanmelden kan via: 
https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/
alblasserdam

Transitievisie warmte
In 2021 moet elke gemeente een transitievisie 
warmte hebben. Daarvoor moeten we bekijken 
welke wijk op welke manier over zou kunnen 
gaan op andere manieren van verwarmen en 
welke tussenstappen we nu al kunnen nemen. 

In november hebben we u al gevraagd een 
online vragenlijst in te vullen over dit onder-
werp via ons participatieplatform. Daaruit blijkt 
dat veel inwoners van onze gemeente weten 
dat we op zoek moeten naar andere, duur-
zame manieren van verwarmen. Tegelijkertijd 
hebben wij veel vragen teruggekregen. Tijdens 
de online bijeenkomst gaan we in op de meest 
gestelde vragen.

Programma
Tijdens deze online bijeenkomst:
•  vertellen we meer over de overstap naar 

aardgasvrij, de tussenstappen daar naartoe 
en wat dat voor u betekent;

•  delen we de eerste resultaten uit de Transitie-
visie Warmte en vragen we uw reactie;

•  gaan we in op de meest gestelde vragen; 
•  praten we door over het belang van isoleren.

Aanmelden kan via: https://denkmee.drecht-
stedenenergie.nl/alblasserdam
U ontvangt vóór de start van de bijeenkomst 
een link waarmee u kunt inloggen. 

Bij deze online bijeenkomst zijn geen advi-
seurs aanwezig voor persoonlijk advies over 
het verduurzamen van uw eigen woning. Als u 
meer wilt weten over het verduurzamen van 
uw woning, kunt u kijken op https://regionaal-
energieloket.nl/alblasserdam.

Geef uw mening
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar wel 
uw mening willen geven, dan kunt u op denk-
mee.drechtstedenenergie.nl/alblasserdam een 
enquête invullen en reageren. De reacties op 
dit platform en de reacties die we verzamelen 
tijdens de bewonersavond nemen we mee in 
de Transitievisie Warmte.

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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Zorg voor de (water)vogels als het vriest
Als het vriest hebben (water)vogels het lastig. 
Als gemeente hebben we een zorgplicht voor 
de dieren. Toen het vorige week vroor hebben 
we de watervogels meer ruimte gegeven.

Wakken zijn nodig
Ze maken zelf een natuurlijk wak door te 
peddelen en wij hebben deze plek goed open 
of verder open gemaakt. Hoe goed we ook 
begrijpen dat sommige inwoners het water 
graag dicht zien vriezen voor het schaatsen, is 
het voor de watervogels nodig op een aantal 
plekken een wak te hebben.

Sla en andijvie
Mocht het weer gaan vriezen en wilt u helpen? 
Geef de watervogels dan de ruimte en voer ze 
eventueel sla en andijvie (geen brood, want 
dat bevat teveel zout). En hang voor de vogels 
wat vogelvoer zoals mezenbollen in uw tuin!
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Informatieavond over verkeer bij Kloos
Projectontwikkelaar FSD houdt op woensdag 
24 februari vanaf 19.30 uur online een infor-
matieavond over het project Kloos. Dit keer 
staat het onderdeel verkeer centraal. Om het 
verkeer van en naar de nieuwe woonwijk goed 
te regelen, heeft FSD een aantal mogelijkhe-
den op een rijtje gezet. Die komen tijdens de 
bijeenkomst aan bod.

FSD wil van het terrein aan de oever van de 
Noord een bijzonder woongebied maken. In 
januari keurde de gemeenteraad een aan-
gepast stedenbouwkundig plan goed. Op dit 
moment wordt gewerkt aan het bestemmings-
plan. Aanmelden voor de informatieavond kan 
via www.kloos.red.

Nieuws
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Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend: 

Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of doen vellen 

van een houtopstand (een 
zomereik (Quercus robur))   

Locatie:    W B van der Veldenstraat 8   
Datum besluit:   01-02-2021   
 
Activiteit:  Sloop   
Voor:    het herbouwen van de 

woning   
Locatie:   Vinkenpolderweg 40 a   
Datum besluit:   04-02-2021   

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenmin-
ste 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  
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van een tuin 

overkapping   
Locatie:   Aak 7   
Datum ontvangst:  30-01-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van een 

schuurtje en een dakterras   
Locatie:   Touwbaan 37   
Datum ontvangst:  02-02-2021   
 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van een 

vlonder   
Locatie:  Zwanebloem 15   
Datum ontvangst:  02-02-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een dak-

opbouw   
Locatie:   Resedastraat 58   
Datum ontvangst:  05-02-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO   
Voor:    het legaliseren van een 

opslagterrein   
Locatie:    Vinkenpolderweg ong., 

perceel D522 en D523   
Datum ontvangst:  01-02-2021   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO, Werk of werk-
zaamheden uitvoeren   

Voor:    het aanleggen van 8  
parkeerplaatsen   

Locatie:   Nabij Kerkstraat 87 en 89    
Datum ontvangst:  02-02-2021   
 
Activiteit:  Inrit/Uitweg   
Voor:    het aanpassing van een 

oprit   
Locatie:   Goudenregenstraat 18   
Datum ontvangst:  31-01-2021   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:    het kappen van een  

esdoorn in de achtertuin   
Locatie:   Patrijsstraat 11   
Datum ontvangst:  03-02-2021   
 
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  17 februari 2021
       

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor: 
Omschrijving: het houden van een collecte 
voor Stichting Hartekind van 5 t/m 10 juli 2021
Locatie: Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 09 februari 2021
Zaaknummer: Z-21-385443

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. 

Vergunningen & Bekendmakingen

Aanwijzingsbesluiten GFTE-containers 
hoogbouw
De gemeente heeft onlangs nieuwe GFTE-
containers geplaatst in de buurt van hoog-
bouwwoningen. Het college van B&W heeft 
de locaties van deze containers aangewezen 
in zogenoemde aanwijzingsbesluiten. De vol-
ledige besluiten met daarin de locaties staan 
binnenkort op www.overheid.nl. Op onze 

website kunt u meer lezen over de GFTE-con-
tainers bij hoogbouw. U vindt daar ook een 
kaart met de locaties. Kijk hiervoor op www.
alblasserdam.nl/Inwoners/Alle onderwerpen/
Afval/Huishoudelijk afval. Voor meer infor-
matie kunt u contact met ons opnemen via 
telefoonnummer 14 078.       

Vergunningen & Bekendmakingen


