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Bezoekadres:  Cortgene 2,
 2951 ED Alblasserdam

Telefoon: 14078 (vijfcijferig)

Website: www.alblasserdam.nl 

Volg ons ook op social media
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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.

  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam

NieuwsBlik op de raad

Zorg voor iedereen
Jongeren worden 
extra zwaar getroffen 
door de corona. Zitten 
noodgedwongen thuis, 
lopen onderwijsachter-
standen op en komen 
alleen te staan. Wij 
hebben hier vragen 
over gesteld. Ook 
het aantal meldingen 
kindermishande-
ling is door corona toegenomen. In maart 
2020 waren dit 40.000 t.o.v. bijna 15.000 in 
dezelfde periode in 2017. Wij zijn van mening 
dat scholen onmisbaar zijn bij het signaleren 
van kindermishandeling. Maar ook vrijwilli-
gers verbonden aan een vereniging zijn hierin 
belangrijk. Wil je weten hoe je kindermishande-
ling herkent en hoe je dit kan melden? Volg dan 
de online workshop op 24/2 vanaf 19.30 uur: 
se.msc.hendriks@alblasserdam.nl Dit initiatief 
is ontstaan vanuit de PvdA en mede onderte-
kend door CU. Omdat we staan voor liefdevolle 
zorg voor iedereen.

LHBTI beleidsplan 
Afgelopen raadsver-
gadering is eindelijk 
het beleidsplan LHBTI 
vastgesteld. Dit is niet 
onopgemerkt gebeurd. 
Specifi ek beleid is 
noodzakelijk omdat 
artikel 1 van de Grond-
wet niet toereikend 
blijkt om sociale accep-
tatie en sociale veilig-
heid aan inwoners met 
een andere geaardheid te bieden. In aanloop 
is veel gezegd vanuit emotie en respect naar 
en met betrokkenen. Hoewel het streven van 
dit beleidsplan is de sociale acceptatie van 
en veiligheid voor allen in de Alblasserdamse 
samenleving, hebben wij gemerkt dat niet 
alle partijen dit zo omarmen. Daartegenover 
staat dat het mogelijk is om met kanttekenin-
gen wel aanknopingspunten te vinden in dit 
beleidsplan. De VVD is van mening dat je je als 
LHBTI-er in Alblasserdam sociaal geaccepteerd 
en veilig mag voelen.

Stap voorwaarts
Met het LHBTI beleid 
voor Alblasserdam, 
zoals dat in de laatste 
raadsvergadering is 
vastgesteld, zetten we 
een stap voorwaarts 
in onze omgangsvor-
men met inwoners. 
D66 vindt het hoog 
tijd hiervoor en is en-
thousiast. Voor iedere 
inwoner geldt dat die 
er mag zijn zoals hij of zij is en zijn geaardheid 
mag beleven zoals hij of zij wil. D66 weet dat er 
een aantal kerkgenootschappen in ons dorp is 
die deze overtuiging niet deelt en het beleid het 
liefst had geblokkeerd. Maar hier geldt dat deze 
minderheid in de samenleving de vooruitgang 
niet langer kan tegenhouden. Dankbaar zijn 
we voor de steun aan het initiatiefvoorstel. We 
kijken uit naar de succesvolle uitvoering van dit 
LHBTI beleid door het hele college.

Bijbelse levensvisie 
onder druk 
De SGP-fractie ziet ie-
der mens als schepsel 
van God dat respect en 
bescherming verdient. 
Daarom zijn wij ook 
geen voorstander om 
groepen in onze sa-
menleving er speciaal 
uit te tillen, beleids-
plannen voor op te 
stellen, omdat dat ver-
vreemding en polarisatie in de hand werkt. De 
gemeente wordt o.a. opgedragen met kerken 
en scholen in gesprek te gaan over begrippen 
als sociale veiligheid en sociale acceptatie. Met 
name dat laatste is een ongemakkelijk verzoek. 
Voor de SGP-fractie ook onbegrijpelijk dat 
het college aan dit verzoek gehoor geeft. Als 
gemeente gaan we ons namelijk op een terrein 
begeven waar we niets te zoeken hebben. De 
SGP-fractie zal de uitvoering van het beleid dan 
ook kritisch volgen.

De kracht van samen 
Natuurlijk zijn we als 
CDA voorstander van 
een centrale toegang 
voor welzijn en jeugd-
hulp! We waren voor 
samenwerking in het 
eerste plan van DOK 
12 en zijn dat nu ook 
voor de Oude Biblio-
theek. We denken dat 
instanties dan beter 
op de hoogte zijn van 
elkaar en elkaar beter weten te vinden om de 
juiste ondersteuning en hulp te bieden. Boven-
dien vinden we de centrale en zichtbare ligging 
in ons dorp een pluspunt. Hierom hebben we 
voor de verbouwing gestemd. 
We hebben echter wel grondig onderzoek ver-
richt naar mogelijke bezuinigingen en concrete 
voorstellen gedaan. Misschien worden deze 
nog meegenomen bij de defi nitieve plannen. 
Dat hopen we. Want we vinden het belangrijk 
dat we als raadsleden kritisch mee kunnen 
blijven denken.

Oude Bibliotheek
De raad van Alblas-
serdam heeft vorige 
week ingestemd met 
een fl ink krediet voor 
de inrichting van De 
Oude Bibliotheek, 
in het pand waar de 
bibliotheek voor de 
verhuizing naar De 
Rederij was gevestigd. 
De grote kosten zitten voor een groot deel 
in nieuwe installaties die nodig zijn om het 
klimaat in dit pand te beheersen. Je zou dit kun-
nen zien als een stuk achterstallig onderhoud. 
Daarnaast is het zo dat om redenen van privacy 
ook veel geld is gestoken in een goede geluids-
isolatie, om te voorkomen dat er meegeluisterd 
kan worden als er in een van de kamers iets 
wordt besproken. Het kost inderdaad veel geld, 
maar de samenleving van Alblasserdam krijgt 
er iets moois voor terug, waarbij één zorgloket 
met een intensieve samenwerking van alle 
partijen voorop staat.

SGP - Jaco Brand 

D66 - Ramon Pardo 
Kruidenier

VVD – Stavros Barzas

CDA - Margreet de 
Deugd

Online 
bijeenkomst over 
aardgasvrij wonen
Heeft u zich al aangemeld voor de informatie-
avond op 25 februari over aardgasvrij wonen? 
Over aardgasvrij wordt verschillend gedacht. 
Toch is het belangrijk dat u zich erop voorbe-
reidt, want: het is de toekomst! 

Laat uw stem horen
Wat heeft u daarvoor nodig? Hoe kunnen 
wij u helpen? Wat kunt u nu al doen? We 
spreken u hier graag over op 25 februari! We 
komen terug op de enquête die we onlangs 
hielden, vertellen waar we nu staan en wat 
de volgende stap is. U kunt ook weer uw stem 
laten horen, bijvoorbeeld over hoe u aankijkt 
tegen isoleren en hoe we het best contact met 
u kunnen houden. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden op denkmee.drecht-
stedenenergie.nl/alblasserdam. Mocht u niet 
aanwezig kunnen zijn maar wel uw mening 
willen geven, dan kunt u op bovenstaande 
website een enquête invullen en reageren. De 
uitkomsten nemen we mee in de Transitievisie 
Warmte waarvan het doel is dat alle gebou-
wen op den duur overgaan op een duurzame 
vorm van verwarmen en koken.
zo veilig!

CU – Teus Stam

PvdA - René Zonnebeld

Nieuws

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 
aangepast stedenbouwkundig plan goed. Op 
dit moment wordt gewerkt aan het bestem-
mingsplan. Aanmelden voor de informatie-
avond kan via www.kloos.red.



Anke van Veen: 'We zijn op de wereld om elkaar te helpen'.  Foto Cees van der Wal
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'We moeten voor het eerst zelf voedsel inkopen'
Wat betekent het coronavirus voor het verenigingsleven, de ondernemers, het onder-
wijs, de zorg en onze inwoners? Op deze plek laten wij met regelmaat een Alblasser-
dammer aan het woord die erover vertelt. Vandaag: Anke van Veen, bestuurslid van de 
Voedselbank Alblasserdam.

Wat is voor de Voedselbank op dit moment 
de grootste uitdaging?
Onze voedselvoorraad op peil houden is onze 
grootste uitdaging. Sinds de coronacrisis 
moeten we voedsel kopen. Dat is tegen ons 
principe, want we willen voedselverspilling 
tegengaan. Maar om een verantwoord pakket 
samen te stellen, ontkomen we er niet aan. 
Koek en snoep krijgen we volop, maar vooral 
verse groente en vers fruit ontvangen we op 
dit moment te weinig. Er is te weinig aanvoer 
vanuit de groothandel. Gelukkig kunnen we 
elke week groente en fruit kopen.

Kunnen jullie uit de voeten met de 
coronamaatregelen?
Winkelen bij de Voedselbank is sinds corona 
heel anders. Voorheen liepen onze klanten 
met een winkelwagentje en een gastvrouw 
door de winkel en konden zelf kiezen uit de 
boxen die dan klaarstaan. Nu komen de klan-
ten niet meer binnen en stellen wij de pakket-
ten samen. Die staan op woensdag klaar om 
afgehaald te worden. Als klanten even moeten 
wachten, staan ze buiten op 1,5 meter van 

elkaar met een mondkapje op. Gezellig koffi  e 
drinken is er nu ook niet bij. Omdat ik bijna 
alle klanten ken, probeer ik toch met iedereen 
een praatje te maken.

Corona treft mensen op het gebied van 
gezondheid maar ook op het gebied van 
inkomen. Merken jullie dat?
Het is bij ons niet drukker geworden, maar 
dat kan nog komen. Mensen leven nu mis-
schien nog van spaargeld of krijgen steun van 
de overheid. Als dat niet meer gaat, kan het 
zomaar gebeuren dat meer Alblasserdam-
mers een beroep op ons doen. Ons doel is om 
iedereen te helpen. Maar we zijn afhankelijk 
van giften en weten nooit precies hoeveel geld 
we krijgen. Dat blijft altijd onzeker.

Wat is jouw oproep aan de 
Alblasserdammers?
Als je hulp nodig hebt, kom dan naar de 
Voedselbank. Er is geen enkele reden om je 
daarvoor te schamen. Het kan ons allemaal 
gebeuren! We zijn allemaal gelijk en we zijn op 
de wereld om elkaar te helpen. Wij doen er al-

les aan om de drempel die mensen misschien 
voelen weg te nemen. 
Alle Alblasserdammers die ons steunen met 
donaties en producten wil ik heel hartelijk be-
danken. We halen ontzettend veel op met de 
kratten in de supermarkten waar mensen pro-

ducten voor de Voedselbank in kunnen doen. 
Onder de gulle gevers zijn ook veel bedrijven. 
Dankzij al die giften kunnen wij mensen hel-
pen. Meer over ons is te lezen op onze nieuwe 
website: www.voedselbankalblasserdam.nl.

Nieuws
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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.

Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking wet milieubeheer
Op 22 december 2020 hebben wij gegevens 
ontvangen in het kader van het "Activitei-
tenbesluit milieubeheer". Het gaat over het 
veranderen van de inrichting gelegen aan 
de Staalindustrieweg 19 te Alblasserdam. De 
verandering betreft het uitbreiden van de 
stikstoftank, het verrichten van laswerkzaam-
heden buiten het pand en het realiseren van 
een tijdelijke opslag buiten het pand.. Deze 
melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-20-384211.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, inlich-

tingen worden ingewonnen bij de Omgevings-
dienst 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 informa-
tief karakter heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam
namens dezen, de directeur
 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
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Ontwerp bestemmingsplannen 
Pijlstoep - Oost Kinderdijk en ontwerp 
besluit grenswaarden geluid
Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam maakt bekend dat op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) de ontwerp bestemmingsplannen 
Pijlstoep 31, Oost Kinderdijk 137-145 en Oost 
Kinderdijk 187a en vanaf donderdag 25 febru-
ari 2021 tot donderdag 8 april 2021 voor een 
ieder ter inzage liggen. Op 21 december 2020 
zijn belanghebbenden hiervoor uitgenodigd in 
een digitale informatieavond. 

Deze ontwerp bestemmingsplannen waren 
aanvankelijk al in te zien vanaf 31 december 
2020, echter op www.ruimtelijkeplannen.nl 
konden door technische redenen de bijlagen 
van de ontwerp bestemmingsplannen niet 
door iedereen geopend worden alsmede 
ontbrak er een document. Er is besloten de 
publicatie van 30 december 2020 in te trek-
ken en deze nieuwe publicatie te plaatsen. In 
deze nieuwe publicatie hebben de volgende 
wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van 
de ingetrokken publicatie:
-  Het document dat ontbrak, namelijk het 

ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid 
Oost Kinderdijk 137-145 is toegevoegd. 

-  Aangepast akoestisch onderzoek met als toe-
voeging dat in het plan van de Baas-locatie 
een gemeenschappelijke buitenruimte wordt 
gerealiseerd.

-  Aangepast onderzoek stikstofdepositie, 
gebaseerd op de laatste versie van de Aerius-
calculator.

-  Enkele tekstuele wijzigingen / aanvullingen 
in het hoofdstuk water in de toelichting en 
regels;

-  De laatste letters van de naamgeving van de 
IMRO bestandsnamen zijn gewijzigd in versie 
02 i.p.v. 01.

Plangebied
Het plangebied bevindt zich in het westen van 
Alblasserdam. De ontwerp bestemmingsplan-
nen betreffen: 

1. Pijlstoep 31
De wasserij heeft haar activiteiten ter plaatse 
enige tijd geleden beëindigd. Het voorne-
men bestaat om het gebouw te slopen, de 
bestaande bedrijfswoning om te zetten naar 
een reguliere burgerwoning en de overige 
gronden in te zetten als tuin.

2. Oost Kinderdijk 137-145
Dit is het perceel van ‘Baas Wooncentrum’. 
Om de leegstand ter plaatse op te kunnen los-
sen, bestaat het voornemen om de bebouwing 
te slopen en een gebouw met 18 appartemen-
ten te realiseren. 

3. Oost Kinderdijk 187a
Momenteel is hier een kassencomplex gesitu-
eerd. Het voornemen bestaat om dit kassen-
complex te slopen en hier 18 grondgebonden 
woningen te realiseren. 

De ontwerp bestemmingsplannen, het ont-
werp besluit hogere grenswaarden geluid en 
de bijbehorende stukken zijn ook digitaal te zien 
en te downloaden op www.alblasserdam.nl > 

Ruimtelijke plannen > Bestemmingsplannen > 
Pijlstoep - Oost Kinderdijk en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(1. NL.IMRO.0482.pijlstoep31112-on02, 2. 
NL.IMRO.0482.okinderdijk139111-on02, 3. 
NL.IMRO.0482.okinderdkassen110-on02).

M.e.r.-beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten dat geen milieueffectrapportage hoeft te 
worden opgesteld. De m.e.r. procedure is niet 
van toepassing. Uit de bestemmingsplannen 
blijkt dat door de voorgenomen activiteit geen 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
zich voordoen die het opstellen van een mili-
eueffectrapport noodzakelijk maken.

Ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid
Locatie 'Baas' betreft de adressen Oost Kin-
derdijk 137-145. De huidige panden op deze 
locatie worden gesloopt waarna maximaal 18 
appartementen worden terug gebouwd. Dit 
gebeurt op grond van het in voorbereiding 
zijnde bestemmingsplan. Omdat de locatie 
gelegen is binnen de zone van de Oost Kin-
derdijk, is op grond van de Wet geluidhinder 
(Wgh) akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit 
het onderzoek is gebleken dat de voorkeurs-
grenswaarde voor wegverkeerslawaai uit de 
Wgh wordt overschreden. Door het opnemen 
van voorwaarden in het ontwerp besluit ho-
gere grenswaarden geluid wordt voldaan aan 
het wettelijk kader van de Wgh waarmee de 
woningbouwontwikkelingen mogelijk zijn. 

Zienswijzen
In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht in relatie tot artikel 3.38 
van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 
110c van de Wet geluidhinder liggen de 
ontwerpbestemmingsplannen, het ontwerp 
besluit hogere grenswaarden geluid geduren-
de 6 weken vanaf donderdag 25 februari 2021 
tot donderdag 8 april 2021 ter inzage voor 
zienswijzen. Tijdens de termijn van terinza-
gelegging bestaat de mogelijkheid schriftelijk 
op de stukken te reageren door middel van 
het indienen van een zienswijze. U kunt uw 
zienswijze tegen de ontwerpbestemmings-
plannen indienen bij de gemeenteraad en het 
ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid 
bij het college van Burgemeester en Wet-
houders van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 
AA, Alblasserdam. Gelet op de maatregelen 
van de gemeente Alblasserdam in relatie tot 
het coronavirus is de papieren versie van de 
ontwerpbestemmingsplannen en het ontwerp 
besluit hogere grenswaarden geluid, in het ge-
meentehuis, enkel in te zien op afspraak. 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 Alblasserdam via telefoonnum-
mer 14078. Het is niet mogelijk telefonisch uw 
zienswijze kenbaar te maken.

Alblasserdam, 24 februari 2021
Burgemeester en wethouders
van Alblasserdam

Vergunningen & Bekendmakingen

Dorp met karakter

Ontwerpbesluit portaalkraan
Ontwerpbeschikking 2e fase
Activiteit:  Bouw: het plaatsen van 

een 2e portaalkraan op 
bestaande kraanbaan 

Locatie:   Nieuwland Parc 429    
Datum verzonden: 15-02-2021   

Inzage 
De ontwerpbeschikking en andere ter zake 
zijnde stukken liggen van 25 februari 2021 tot 
en met 8 april 2021 ter inzage 

De stukken kunnen worden ingezien na telefo-
nische afspraak, tel. 078 - 770 61 05:
-  elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en 

op maandag- en woensdagmiddag van 14.00 
uur tot 16.00 uur

- tevens op maandagavond tot 21.00 uur. 

Bovenstaande informatie voor het inzien 
van stukken kan afwijken in verband met 
de coronamaatregelen. Voor het laatste 
nieuws raadpleeg de website van uw ge-
meente. 

Een afspraak kan gemaakt worden via het tele-
foonnummer 14078, de naam van de gemeen-
te dient vervolgens te worden ingesproken. 

Zienswijzen 
Vanaf de dag van de ter inzage legging kan 
een ieder gedurende 6 weken schriftelijke of 
mondelinge zienswijzen inbrengen bij burge-
meester en wethouders van Alblasserdam, 
namens dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 
Hierna zullen wij een defi nitief besluit opstel-
len waartegen belanghebbenden beroep 
kunnen instellen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen de ontwerpbeschikking en men belang-
hebbende is.      

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

Activiteit:  Bouw, Inrit/Uitweg   
Voor:    het bouwen van een vrij-

staande woning   
Locatie:    de Vlashof kavel 351, plan 

"De eilanden klein Alblas"    
Datum besluit:   12-02-2021   

Activiteit:  Inrit/Uitweg   
Voor:    het verbreden van de uitrit   
Locatie:   Goudenregenstraat 18   
Datum besluit:   10-02-2021   
     
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 omgevings-
vergunning 
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 

aanbouw   
Locatie:   Roemer Visscherstraat 11    
Datum ontvangst:  09-02-2021   

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren   

Voor:    het plaatsen van zonnepa-
nelen in de tuin   

Locatie:   Blokweerschekade 1   
Datum ontvangst:  09-02-2021   

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. 
         
Ingetrokken aanvraag 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvraag voor een omgevingsver-
gunning hebben ingetrokken: 

Activiteit:  Inrit/Uitweg  
Voor:    het verbreden van de afrit   
Locatie:    Goudenregenstraat 18 en 

20   
Datum ontvangst:  14-12-2020   
  
Buiten behandeling gelaten 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvraag voor een omgevingsver-
gunning buiten behandeling hebben gelaten: 

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren  

Voor:    het plaatsen van puinbak 
op de parkeerplaats bij 
woonhuis   

Locatie:   Kamgras 14    
Datum ontvangst:  08-02-2021   

Vergunningen en Meldingen, 
24 februari 2021
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Gemeentenieuws

Nieuws

Aanslag lokale belastingen en 
WOZ-waarde
In februari verstuurt SVHW namens onder 
meer onze gemeente en waterschap Hollandse 
Delta de jaarlijkse lokale belastingaanslagen via 
MijnOverheid en per post. Op het aanslagbiljet 
vindt u ook de beschikking van de WOZ-waarde 
van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt voor 
onze gemeente ook de hoogte van de WOZ-
waarde vast.

Twijfelt u aan de juistheid van de 
WOZ-waarde? 
Maak dan (kosteloos) een afspraak met één van 
de taxateurs van SVHW via Mijn SVHW op www.
svhw.nl. Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist is 

vastgesteld, passen zij deze graag voor u aan. 
SVHW wil net als u dat de WOZ-waarde klopt.

U kunt ook gratis bezwaar maken
Dit kan via Mijn SVHW op www.svhw.nl of schrif-
telijk. In het bezwaar geeft u aan waarom u het 
niet eens bent met de WOZ-waarde. U stuurt 
ook direct bewijsstukken mee. Uw bezwaar-
schrift moet binnen 6 weken na dagtekening van 
de aanslag bij SVHW binnen zijn.
Hulp nodig bij het maken van bezwaar? 
Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl/
WOZ-waarde of vraag een bezwaarformulier 
aan.

VRAGEN OVER UW 
WOZ-WAARDE?
SVHW helpt!

(0186) 577 222 

WWW.SVHW.NL

Corona en WOZ-waarden van niet-woningen
Veel branches zijn hard getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Deze gevolgen 
blijken op de meeste WOZ-waarden van niet-woningen geen invloed te hebben. Daar waar 
de WOZ-waarde een relatie heeft met de omzet en bij gebouwen met een maatschappelijke 
functie, kan er wèl sprake zijn van waardevermindering door de corona-pandemie. SVHW 
heeft hier al een correctie toegepast.

Twijfelt u over de juistheid van de WOZ-waarde van uw niet-woning? 
Maakt u dan een afspraak met één van de taxateurs van SVHW. Dit kan via: 
•  Het contactformulier op www.svhw.nl/contact: ga naar ‘Bespreken WOZ-waarde’ kies ‘wo-

ning’ of ‘niet-woning’ en vul het formulier verder in. 
•  Telefoonnummer (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. 
Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl/ondernemers-zzp-ers-en-covid-19.

Kennisgeving ontwerpbeschikking 
Nieuwland Parc 309a (Z-20-375251)

Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam maakt bekend dat zij een
omgevingsvergunning verleent aan Handels-
onderneming Verboom in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
De aanvraag betreft het oprichten van een 
inrichting met omschrijving: "het inzamelen, 
opslaan, overslaan, bewerken en verhandelen 
van (afgedankte) elektrische en elektronische 
apparatuur en onderdelen daarvan". Deze 
aanvraag gaat over de locatie: Nieuwland Parc 
309a te Alblasserdam. De aanvraag voor de 
omgevingsvergunning is ontvangen op 24 juni 
2020.

De ontwerpbeschikking en andere ter zake 
zijnde stukken liggen van 25 februari 2021 tot 
en met 8 april 2021 ter inzage. Wanneer u de 
ontwerpbeschikking in een gemeentehuis of
servicepunt wilt inzien, adviseren wij u vooraf 
een afspraak te maken met een medewerker 
van het team Omgeving, bereikbaar via 
telefoonnummer 14 078.

Zienswijze en ontwerpbeschikking
Binnen zes weken na de dag waarop de 
ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, kan 
een ieder daarover zienswijzen inbrengen. 
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 
gezonden aan de directeur van de Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 
3300 AN Dordrecht. 
Hierna stellen wij een defi nitief besluit op 
waartegen belanghebbenden beroep kunnen 
instellen.

Beroep instellen
De aanvrager en belanghebbenden, die ziens-
wijzen naar voren hebben gebracht tegen de 
ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dit niet te hebben 
gedaan, kunnen tegen deze beschikking op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht 
een beroepschrift indienen binnen zes weken 
na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. 
Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuurs-

recht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rot-
terdam 
Het beroepschrift moet zijn voorzien van 
een handtekening en in elk geval bevat-
ten: de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep is gericht en de 
gronden van het beroep. Voor de behandeling 
van het beroep wordt door de rechtbank een 
bedrag aan griffi  erecht geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij genoem-
de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor is een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. 
Op de genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de 
termijn voor het indienen van een beroep-
schrift is verstreken. Het indienen van een 
beroepschrift houdt de werking van het 
besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang 
dat dit besluit niet in werking treedt, kan een 
belanghebbende, die een beroepschrift heeft 
ingediend, de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, 
Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam verzoe-
ken om een voorlopige voorziening (tijdelijke 
beslissing) te treffen. Voor de behandeling van 
het verzoek wordt een bedrag aan griffi  erecht 
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/Rechtszaak-
starten. Daarvoor is een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. 
Op de genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.
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