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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.
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NieuwsBlik op de raad

LHBTI beleidsplan 
Tijdens de raad van 
26 januari heeft de 
LHBTI commissie een 
LHBTI beleidsplan 
voorgedragen. Vaak 
zie je dan reacties als: 
hebben jullie niets 
beters te doen. Wij 
doen heel veel en dit 
onderwerp is minstens 
zo belangrijk. De LHBTI 
groep verdient onze 
steun. Dat wordt steeds weer bewezen, soms 
door het commentaar dat je leest op social 
media, maar ook in documentaires zoals die 
van de EO, Ken je mij. Zoek het maar eens op, 
zeer de moeite waard om eens terug te kijken. 
Steeds wordt bewezen dat de LHBTI gemeen-
schap onze steun verdient. Het plan bevat een 
aantal realistische en praktische actiepunten, 
de start van het LHBTI beleid. Met de commis-
sie van 9 februari wordt het plan besproken en 
in de raad van 16 februari zou het aangenomen 
moeten worden. Spannend dus.

Nieuwbouwproject 
Kloos
In de gemeenteraad is 
een gewijzigd ste-
denbouwkundig plan 
Kloos besproken. De 
belangrijkste wijziging 
is de bouw van meer 
appartementen in het 
duurdere segment. 
De CDA-fractie heeft 
ingestemd met deze 
wijziging nadat wij 
overtuigd werden dat er vraag is naar dergelijke 
woningen. Wel is een pleidooi gehouden om de 
belangrijkste verkeersontsluiting van het plan 
ter hoogte van het Zwarte Paard te laten plaats-
vinden en niet bij de Molenkade. Dit om de dijk, 
waar het verkeer zal toenemen, niet nog meer 
te belasten. Het CDA heeft als slogan ‘Geloven 
in de kracht van samen’ en heeft de projectont-
wikkelaar daarom nadrukkelijk verzocht om de 
bewoners van het aangrenzende dijkgebied te 
blijven te betrekken bij de ontwikkeling van het 
nog op te stellen bestemmingsplan.

Regionale 
samenwerking
De samenwerking 
binnen de Drechtste-
den gaat veranderen. 
Jarenlang was er de zo-
genaamde Drechtraad 
en het Drechtsteden-
bestuur, deze houden 
op te bestaan. Ook de 
sociale dienst (SDD) 
wordt een “Gemeen-
schappelijke Regeling” en deze valt dus niet 
meer onder het Drechtstedenbestuur. Aan de 
ene kant jammer, zeker omdat in het verleden 
deze samenwerking Alblasserdam veel heeft 
gebracht! Ook de SDD staat landelijk gezien 
goed aangeschreven. Maar de afgelopen jaren 
ging de samenwerking niet meer soepel en het 
is tijd om het weer over de inhoud te hebben 
en niet over de structuur. Het is de bedoeling 
dat de nieuwe vorm van samenwerking in 2022 
start. Dit betekent veel werk voor het college, 
onze ambtenaren en de raad! We hebben ver-
trouwen in de uitkomst!

Oude bieb
D66 is altijd kritisch 
geweest op de verbou-
wing van het gemeen-
tehuis. Die was te duur 
en de verhuizing van 
de bibliotheek was on-
nodig. D66 heeft zich 
nu bij het meerder-
heidsbesluit van de 
raad moeten neerleg-
gen. Nu de volgende 
fase: wat doen we met 
de oude bibliotheek? Het idee is om daar één 
loket in te richten voor welzijnsorganisaties. 
Een 1-loket-functie is een prima idee, maar  
met de grote tekorten in het sociale domein 
past het niet om 1 miljoen euro te besteden 
aan een verbouwing. In het ideale D66 scenario 
was de bibliotheek niet verhuisd en had dit 
loket een plek gekregen in het gemeentehuis. 
Nu dat een gepasseerd station is, moeten we 
kiezen voor een sobere verbouwing. Iedere 
euro besteed aan deze verbouwing is nodig 
om de tekorten in het sociaal domein aan te 
pakken.

Oude bibliotheek
Over de keuze van 
dit college om in het 
gebouw van de oude 
bibliotheek een sociaal 
loket te huisvesten, 
was al veel te doen in 
het dorp. De VVD ziet 
de meerwaarde van 
zo’n loket wel, maar 
niet tegen elke prijs. 
Het voorstel om dit 
gebouw hiervoor voor bijna een miljoen euro 
te gaan verbouwen is bizar en onacceptabel. 
Zeker in een tijd waarin er al tekorten zijn, er 
meer fi nancieel zwaar weer dreigt en de ge-
meente al een grotere greep in uw portemon-
nee doet. Onze oproep om stevig te snijden 
in de aanpassingen om het plan betaalbaar te 
maken, kan niet op voldoende steun rekenen. 
Voor de VVD zijn deze uitgave en dit plan niet 
uit te leggen. Dat gaan we ook niet doen. 
Dat mogen de partijen doen die dit voorstel 
steunen. 

Ontwikkeling Kloos
Er ligt een nieuw plan 
voor de ontwikkeling 
van het Mercon Kloos 
terrein. Een museum 
en een hotel komen er 
niet, zodat er ruimte 
ontstaat voor extra 
woningen. Volgens 
de woonvisie Drecht-
steden hebben we te 
maken met bepaalde 
opgaven. De beperkte ruimte in ons dorp moet 
daarom goed worden benut. De extra wonin-
gen zullen ook voor meer verkeersbewegingen 
zorgen op de dijk, maar daarentegen zal te 
zijner tijd het te ontwikkelen Transferium op 
Haven Zuid zorgen voor een afname om-
dat toeristen vanaf daar over water worden 
vervoerd. Er moet zeker nog een aantal zaken 
goed geregeld worden de komende tijd. Zo 
moet duidelijk worden waar de ontsluiting van 
deze nieuwe wijk komt te liggen en dan liever 
niet bij de Molenkade maar iets bij de kruising 
bij het Zwarte Paard.  

D66 – Ramon Pardo 
Kruidenier

SGP – Albert Brasser

CDA –
Arie van 't Zelfde

VVD– Herman Verweij 

Wij strooien bij 
gladheid
Onze buitendienst strooit openbare wegen 
en fi etspaden wanneer we gladheid verwach-
ten. Het gaat merendeels om de doorgaande 
wegen, routes voor bussen, routes voor 
noodhulpdiensten, aansluitingen 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 minder 
worden gebruikt 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!

CU – Teus Stam

PvdA –Wim van 
Krimpen

Raadscommissies vergaderen
De commissie Grondgebied en de commissie 
Bestuur en Samenleving vergaderen (digitaal) 
op dinsdag 9 februari vanaf 19.30 uur. De 
vergaderingen kunt u live volgen via alblasser-

dam.notubiz.nl/live of via de website van de 
gemeente Alblasserdam. Hier vindt u ook de 
agenda's en de stukken. Wilt u inspreken bij 
de commissie? Meld dit zo spoedig mogelijk, 

maar uiterlijk voor dinsdag 9 februari 16.00 
uur, bij griffi  er@alblasserdam.nl, dan ontvangt 
u nadere informatie over het gebruik van 
Microsoft Teams.

Raads- en commissievergaderingen
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Meer informatie over het coronavirus
Meer weten over het laatste nieuws en de 
aanpak in onze regio?
Kijk op de website van de Veiligheidsregio 
Zuid-Holland Zuid: www.zhzveilig.nl

Meer weten over reisadvies of steunmaat-
regelen voor bedrijven?
Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19

Meer weten over de besmettingscijfers in 
Nederland en per gemeente?
Kijk op https://coronadashboard.rijksover-
heid.nl

Meer weten over vaccineren?
Kijk op www.coronavaccinatie.nl

Meer weten over hulp en ondersteuning?
Kijk op www.steunpuntcoronazorgen.nl

Heeft u een vraag aan de gemeente?
Kijk op www.alblasserdam.nl of bel 14 078

Andere vragen?
Bel gratis het landelijke publieksnummer van 
de rijksoverheid: 0800 1351 (van 08.00 tot 
20.00 uur).

Nieuws

Wel of niet inenten tegen corona?  
Laat u informeren 
Het inenten tegen het coronavirus is begon-
nen. Door te vaccineren wil de overheid 
mensen beschermen tegen besmetting met 
het virus. Bovendien wil men zo grootscha-
lige negatieve gevolgen van het virus voor de 
samenleving zoveel mogelijk voorkomen.

Zelf kiezen
Iedereen vanaf 18 jaar krijgt een uitnodiging 
voor een vaccinatie. U kunt zelf kiezen of u 
zich laat inenten. Praat hierover met familie, 
vrienden of begeleider(s). Om een welover-
wogen keuze te maken is goede, wetenschap-
pelijk onderbouwde informatie belangrijk. Bij 
twijfel kunt u daar op terugvallen. 

Betrouwbare informatie
De website van de RIVM is een betrouwbare 
website waar u antwoorden vindt op veel 
vragen. Zij  zetten de belangrijkste vragen en 
antwoorden op een rij: www.rivm.nl/coronavi-
rus-covid-19/vaccins.

U leest bijvoorbeeld het antwoord op vragen 
als:
•  Is vaccinatie wel nodig?  
•  Wat zijn de risico’s van vaccineren?
• Hoe zit het met bijwerkingen?

Gezond leven
Het coronavirus raakt ons allemaal. Door ons 
te houden aan de maatregelen en gezond te 

leven helpen we onze eigen gezondheid en die 
van ons allemaal. Meer informatie over o.a. de 
soorten vaccins en de volgorde van het vac-
cineren vindt u op www.coronavaccinatie.nl.

Nieuws

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.

Nieuws

De aanslag lokale belastingen komt er 
weer aan 
In februari ontvangt u het aanslagbiljet lokale 
belastingen. SVHW heft en int deze lokale 
belastingen namens ons. Op het aanslagbiljet 
vindt u ook de beschikking van de WOZ-waar-
de van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt 
namelijk voor de gemeente ook de hoogte van 
de WOZ-waarde vast.

Hoe komt uw WOZ-waarde tot stand?
Jaarlijks analyseert en vergelijkt SVHW de 
marktgegevens van verkochte woningen. 
Deze gegevens komen terecht in een geauto-
matiseerd taxatiemodel, dat de WOZ-waarde 
bepaalt. De taxateurs van SVHW controleren 
deze waarde en stellen deze definitief vast. Op 
uw taxatieverslag, dat u kunt inzien via Mijn 
SVHW op www.svhw.nl, staan de verkochte 
woningen die bij de vergelijking gebruikt zijn. 
SVHW mag alleen de WOZ-beschikking 

versturen, wanneer de uitvoering op orde 
is. Daarom houdt de Waarderingskamer als 
onafhankelijke overheidsorganisatie toezicht 
op de uitvoering van de Wet Waardering 
Onroerende Zaken (WOZ). De Waarderingska-
mer beoordeelde de uitvoering van SVHW met 
‘goed’.

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-
waarde? 
Maak dan een afspraak met één van de taxa-
teurs van SVHW via Mijn SVHW op  
www.svhw.nl. Als blijkt dat de WOZ-waarde 
onjuist is vastgesteld, past SVHW deze graag 
voor u aan. SVHW wil net als u dat de WOZ-
waarde klopt.

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde?  
Kijk op www.svhw.nl/woz

VRAGEN OVER UW 
WOZ-WAARDE?
SVHW helpt!

(0186) 577 222 

WWW.SVHW.NL

De erfgoedcommissie vergadert
Op dinsdag 9 februari 2021 vergadert de 
gemeentelijke erfgoedcommissie. De ver-
gadering vindt plaats vanaf 15.00 uur. Een 
gedeelte van de vergadering is openbaar. De 
vergadering zal via Teams worden gehouden. 
Een week voor de vergadering is de agenda 
beschikbaar. U kunt de agenda per email 

opvragen bij de secretaris van de erfgoedcom-
missie mevrouw c.m.corbeau@alblasserdam.
nl. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? 
Meld u dan vóór maandag 8 februari bij de 
secretaris via het emailadres hierboven of via 
telefoonnummer 14 078.

Raads- en commissievergaderingen

Intrekking bekendmaking ontwerp 
bestemmingsplannen Oost Kinderdijk 
- Pijlstoep    
Op 30 december 2020 hebben burgemeester 
en wethouders van Alblasserdam bekendge-
maakt dat de ontwerp bestemmingsplannen 
Oost Kinderdijk 137-145, Oost Kinderdijk 187a 
en Pijlstoep 31 vanaf donderdag 31 december 
2020 tot donderdag 11 maart 2021 voor een 
ieder ter inzage liggen. Doordat de bestem-
mingsplannen voor de drie locaties (Baas, 
Jonker en Pijlstoep) door technische omstan-
digheden niet voor iedereen te openen waren 
alsmede omdat er een document ontbrak is 

besloten de publicatie van 30 december 2020 
in te trekken en op zo kort mogelijke termijn 
opnieuw te publiceren. Dit betekent dat de 
lopende termijn van 6 weken afgebroken is 
en deze na de nieuwe publicatie opnieuw gaat 
lopen.

Alblasserdam, 3 februari 2021
Burgemeester en wethouders van  
Alblasserdam

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een  

bruggetje   
Locatie:  Noord en Landzigt 9    
Datum besluit:  18-01-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een dakkapel 

op het zijdakvlak   
Locatie:  De Spil 16   
Datum besluit:  18-01-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het vernieuwen van het onder-

huis   
Locatie:  West Kinderdijk 173    
Datum besluit:  18-01-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een dakkapel 

aan de achterzijde van de wo-
ning   

Locatie:  Grondel 6    
Datum besluit:  19-01-2021   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het aanleggen van (gedeeltelijk) 

terreinverharding middels een 
onderheide betonvloer   

Locatie:  Hoogendijk 1   
Datum besluit:  20-01-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het maken van een dakopbouw 

en een dakkapel   
Locatie:  Van Hogendorpweg 72   
Datum besluit:  20-01-2021   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het uitbreiden van de  

bedrijfsruimte   
Locatie:  Ohmweg 3  
Datum besluit: 20-01-2021   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het verrichten van onderhouds-

werkzaamheden aan 48 wonin-
gen   

Locatie:  Rembrandtlaan e.o.    
Datum besluit:  22-01-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd met 

regels RO   
Voor:   het plaatsen van een erfafschei-

ding aan de achterzijde van de 
woning   

Locatie:  Fregat 34    
Datum besluit:  22-01-2021   

Activiteit:    Bouw, Handelen in strijd met 
regels RO   

Voor:   het realiseren van een aanbouw   
Locatie:  Vossestaart 1    
Datum besluit:  19-01-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd met 

regels RO, Reclame   
Voor:   het realiseren van een entreezuil   
Locatie:  Van Hennaertweg 6   
Datum besluit:  21-01-2021   

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren   

Voor:   het aanpassen van asfalt ver-
harding naar een onderheide 
betonvloer   

Locatie: Hoogendijk 1    
Datum besluit:  20-01-2021   
 
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard: 

Activiteit:  Kap   
Voor:   het vellen of te doen vellen van 

een houtopstand (10 grote  
struiken)   

Locatie:  Vinkenpolderweg    
Datum besluit:  18-01-2021   
  
 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 aanvragen om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het bouwen van een woning   
Locatie:   De Meander van Souburgh, 

kavel 3    
Datum besluit:  20-01-2021   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het uitbreiden van de bedrijfs-

ruimte   
Locatie:  Ohmweg 3   
Datum besluit:  20-01-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Weg aanleggen of  

veranderen  
Voor:   het wijzigen / uitbreiden van het 

hekwerk en de weg   
Locatie:  Wattstraat 14   
Datum besluit: 18-01-2021   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met regels 

RO 
Voor:  Wijzigen gebruik perceel   
Locatie:  Dominee B. Toesplein 5   
Datum besluit:  21-01-2021   

Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen: 

Activiteit:   Bouw, Sloop, Werk of werk-
zaamheden uitvoeren   

Voor:    het vervangen van een keer-
muur   

Locatie:   Plantageweg 2   
Datum ontvangst:  15-01-2021   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met regels 

RO  
Voor:   het verzoek om wijziging gebruik 

van het bestemmingsplan   
Locatie:  Noord en Landzigt 20    
Datum ontvangst:  18-01-2021   
 
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, 3 februari 2021 

M.e.r.-beoordelingsbesluit  
bestemmingsplan Kloos  
Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam maakt bekend dat op grond 
van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer dat 
de m.e.r. procedure niet van toepassing is.

Plangebied
De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van 
maximaal 275 woningen op de voormalige 
bedrijfslocatie Mercon Kloos aan de Oost 
Kinderdijk te Alblasserdam.

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

Ter inzage
Het besluit ligt van donderdag 4 februari 2021 
t/m donderdag 18 maart 2021 voor een ieder 
ter inzage. De stukken kunt u vinden op de 
gemeentelijke website.

Zienswijzen
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbe-
reidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de 
Algemenewet bestuursrecht waartegen geen 
zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is. Het 
maakt deel uit van de onderbouwing van het 
bestemmingsplan Kloos. Binnen die proce-
dure kunt u zienswijzen indienen tegen het 
ontwerp bestemmingsplan.

Alblasserdam, 3 februari 2021
Burgemeester en wethouders van  
Alblasserdam

Nieuws

Denkt u (weer) mee over energie van 
zon en wind?  
We onderzoeken met elkaar de mogelijkheden 
om energie op te wekken met zon en wind. 
We vragen iedereen om de komende maan-
den hierover mee te denken. We doorlopen 
een participatieprogramma waarin inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke organi-
saties op verschillende manieren kunnen 
deelnemen.  

Vorige week hebben we drie digitale bijeen-
komsten georganiseerd over de gebieden A15 
/ A16 / Kijfhoek waar mogelijk grootschalig 
energie opgewekt kan worden. Het gesprek 
voeren we verder op het Energie-participa-
tieplatform. Denkt u (weer) mee? Op het 

platform vindt u verschillende onderwerpen 
om over mee te praten, zoals:
-  Hoe gaan we de lusten en lasten van wind-

turbines en/of zonneweiden verdelen?
-  In welke restruimtes, zoals bermen, hebben 

wij plaats voor zonnepanelen? Beoordeel de 
locaties op de kaart! 

Via het Energie-participatieplatform kan 
iedereen tot en met maart online meedenken 
en -praten over verschillende onderwerpen 
binnen de Regionale Energiestrategie (RES): 
https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/
alblasserdam. 

Vergunningen & Bekendmakingen

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht  
Alblasserdam   
Op 27 januari 2021 heeft de burgemeester 
van de gemeente Alblasserdam het Aanwij-
zingsbesluit cameratoezicht Alblasserdam 
genomen.
 
Het besluit houdt in dat er na zorgvuldig over-
leg met Justitie en Politie in het belang van de 
openbare orde cameratoezicht tot 1 februari 
2022 zal worden toegepast in de volgende 
gebieden:
1.  Het gemeentehuis – het Raadhuisplein – 

Cortgene – Havenstraat.
2.  Broerestraat (Brandweerkazerne) – Marine-

weg (Landvast) – Zuiderstek – de Ruigenhil.

3.  De buitenjachthaven – Zuiderstek – de 
Dam.

 
De volledige tekst van het besluit kunt u lezen 
op www.overheid.nl. (Zoek onder 'lokaal be-
leid' met als zoekterm postcode 2951). U kunt 
ook kijken op www.alblasserdam.nl (onder 
Nieuws).

Voor vragen over of een nadere toelichting op 
dit aanwijzingsbesluit kunt u contact opnemen 
met de gemeente Alblasserdam (T: 14 078)

Vergunningen & Bekendmakingen
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