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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!

Informatiepunt/CJG
De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) regelt de ondersteuning van inwo-
ners van 18 jaar en ouder met een psychi-
atrische aandoening, chronische ziekte, 
lichamelijke, verstandelijke of psychoso-
ciale 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 aanvra-
gen 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.

Nieuws
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Blik op ons college

De scholen hebben de deuren gesloten en 
de laatste raadsvergaderingen zijn geweest. 
Een mooie en hopelijk zonnige periode ligt voor 
ons. Een tijd om te ontspannen en energie op 
te doen. Een tijd om terug te kijken en vooruit 
te blikken.

Toekomst
Terugkijken en vooruitblikken doen we ook in 
het proces om te komen tot een toekomstvisie 
op ons dorp. Alblasserdam is in de afgelopen 
700 jaar geworden tot het bedrijvige damdorp 
dat het nu is. Aan ons allen de mooie taak om de 
stap richting de toekomst te zetten. Hoe kan en 
moet volgens u het dorp zich gaan ontwikkelen? 

Uitdagingen
Er zijn veel uitdagingen waar we een antwoord 
op moeten vinden. Zoals de woningnood, de 
energietransitie, de gevolgen van de klimaat-
verandering, vergrijzing en nog zo wat zaken… 
Hoe gaan we daar in Alblasserdam mee om? 
Gaan we meer bouwen? En zo ja waar dan? 
En wat doet dat met het broodnodige groen in 
ons dorp. Allemaal vragen waar we graag na de 
vakantie met u het gesprek over willen voeren. 

Keuzes
Wij hebben op basis van alle uitdagingen 
die op ons afkomen een aantal richtingen 
uitgewerkt (accenten) waarin Alblasserdam zich 
zou kunnen ontwikkelen. We zullen met elkaar 

keuzes moeten maken. Het is heel belangrijk dat 
zo veel mogelijk mensen meedoen, want keuzes 
die nu gemaakt gaan worden zijn bepalend voor 
de toekomst van ons dorp. En dus ook voor de 
toekomstige generaties die in ons dorp wonen.

Praat mee
We kunnen niet alles realiseren op de 
beperkte oppervlakte die ons ter beschikking 
staat. Helpt u mee met het maken van keuzes? 
Laat uw stem horen. Op de website www.praat-
mee.alblasserdam.nl kunt u zien en volgen hoe 
we tot keuzes gaan komen en hoe u mee kunt 
doen. Het zou fi jn zijn als u zich daar nu al 
registreert. De vakantieperiode is een mooie 
tijd om inspiratie op te doen voor de toekomst 
van Alblasserdam. Ik wens u een fi jne tijd toe 
en tot ziens na de vakantie!

Arjan Kraijo
wethouder

Weekendafsluiting voor verbreding A15 Vakantie

Rijbewijskeuringen CBR in Alblasserdam

Voor de verbreding van de A15 tussen 
Papendrecht en Sliedrecht zijn drie weekend-
afsluitingen nodig, waarbij elke keer één rij-
richting van de A15 is afgesloten. De eerste 
weekendafsluiting is van vrijdag 30 juli 20.00 
uur tot maandag 2 augustus 05.00 uur. Dan 
is de A15 richting Rotterdam afgesloten van 
knooppunt Gorinchem tot toerit (23) 
Papendrecht.

Weekendafsluiting A15 richting Rotterdam
Van vrijdagavond 30 juli 20.00 uur tot maandag-
ochtend 2 augustus 05.00 uur is de A15 
afgesloten vanaf:
- knooppunt Gorinchem/A27 tot oprit 
 Gorinchem.
- afrit (25) Sliedrecht-Oost tot oprit (23) 
 Papendrecht;

Omdat er tijdens dit weekend extra 
reparatiewerkzaamheden aan het asfalt worden 
meegenomen, start de weekendafsluiting op 
vrijdag 30 juli om 20.00 uur.

Omleidingsroutes en bereikbaarheid
Tijdens de weekendafsluiting wordt het door-
gaande verkeer richting Rotterdam op de A27 
bij knooppunt Gorinchem omgeleid via de:
- A27, A2, A12 en A20; of
- A27, A59 en A16. 
Weggebruikers moeten rekening houden met 
20 minuten extra reistijd. Vervoer met gevaarlijke 

stoffen wordt omgeleid via de A27, A59 en A16. 
Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over 
de bereikbaarheid. In overleg met de wegbeheer-
ders in de regio worden de verkeerslichten op de 
drukste routes tijdens deze weekenden tijdelijk 
aangepast voor een betere doorstroming. 

Weekendafsluitingen A15 richting Gorinchem
Voor de A15 richting Gorinchem zijn twee 
weekendafsluitingen nodig. Deze zijn van:
• vrijdag 13 augustus 22.00 uur tot maandag  
 16 augustus 05.00 uur;
• vrijdag 20 augustus 22.00 uur tot maandag 
 23 augustus 05.00 uur.
Tijdens deze weekenden is de A15 richting 
Gorinchem afgesloten tussen knooppunt 
Ridderkerk-Zuid en oprit (25) Sliedrecht-Oost. 
Door onvoorziene omstandigheden kan de 
planning van de weekendafsluitingen wijzigen. 
Actuele informatie over de werkzaamheden 
en de weekendafsluitingen is ook te vinden 
op www.N3werkzaamheden.nl.

Verbreding A15 Papendecht-Sliedrecht
Op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht 
staat structureel fi le tijdens de spits. Dit zorgt 
ook voor meer verkeersdrukte op de gemeente-
lijke en provinciale wegen. Met een uitbreiding 
van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht 
met 1 rijstrook verbetert de doorstroming van 
het verkeer.

Automobilisten kunnen zich op woensdag 
4 augustus bij Paramedisch Centrum Haven 
Fysiotherapie medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs.

Afspraak maken
Een medische keuring voor het verlengen van 
uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder 
bent of wanneer u een zogenoemd groot rijbewijs 
(C/D/E) gaat halen of vernieuwen. Een keuring 
kan ook nodig zijn wanneer u om een medische 
reden een arts moet bezoeken van het Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Automo-
bilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 

Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is 
de prijs € 70,00. Een afspraak voor het spreek-
uur kunt u uitsluitend maken via de organisatie 
RegelZorg: www.regelzorg.nl of tijdens kantoor-
uren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.

Begin op tijd
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de 
gaten en begin 5 maanden voor deze datum met 
het verlengen van uw rijbewijs, als u ook medisch 
gekeurd moet worden. Meer informatie over de 
medische keuring vindt u op de website van het 
CBR, www.cbr.nl.
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Vestiging voorlopig voorkeursrecht 
(mobiliteitscentrum Ruigenhil)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maakt ingevolge 
artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij bij besluit van 27 juli 2021, 
op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wvg, heeft besloten, gronden grenzend aan de Ruigenhil 
voorlopig aan te wijzen, waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. 
Aangewezen zijn gronden die op dit moment worden gebruikt voor wonen, groen en verkeer. De 
voorgenomen bestemming is “mobiliteitscentrum met transferium, mobiliteitshub en festivalterrein”.

Publicatie op www.overheid.nl heeft plaatsgevonden op 28 juli 2021, waardoor het voorkeursrecht 
op 29 juli 2021 in werking treedt.

Gevolgen
De aanwijzing heeft tot gevolg dat na inwerkingtreding van het besluit de eigenaren en beperkt 
gerechtigden van de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden respectievelijk de beperkte 
rechten daarop wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. 

Ter inzage
De eigenaren en beperkt gerechtigden van deze percelen ontvangen ieder afzonderlijk, per 
aangetekende brief, bericht over de inhoud van dit besluit en de gevolgen hiervan. Het besluit met 
de kaart en de lijst van voorlopig aangewezen gronden en het raadsvoorstel, ligt gedurende zes 
weken, van 29 juli 2021 tot en met 8 september 2021, tijdens kantooruren ter inzage bij de gemeente 
Alblasserdam. De stukken kunt u na het maken van een afspraak via een bericht aan 
het emailadres: rp.versloot@alblasserdam.nl inzien.

Zienswijzen
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de voorlopige aanwijzing van de percelen te bestendigen. 
Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden belanghebbenden in de
gelegenheid gesteld om gedurende een termijn van vier weken, ingaande op 29 juli 2021 en eindigen-
de op 25 augustus 2021, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, danwel mondeling, naar 
voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente 
Alblasserdam, ter attentie van de heer M. Stout, postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Mondeling 
kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken aan de raad via de R. Versloot. Hij is 
te bereiken via het emailadres rp.versloot@alblasserdam.nl

Bezwaar en voorlopige voorziening
Naast het indienen van zienswijzen bij de raad kunnen belanghebbenden ook rechtstreeks 
bezwaar maken tegen het besluit van burgemeester en wethouders. Ingevolge de Awb kunnen 
belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit 
bekend is gemaakt in het Gemeenteblad, bij het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
 1.    De naam en adres van de indiener;
 2.    De dagtekening;
 3.    Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
 4.    De gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kan tot en met 8 september 2021 aan het college van de gemeente Alblasserdam, 
ter attentie van de heer M. Stout, postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam worden gezonden.

Indien de gemeenteraad het besluit van het college van burgemeester en wethouders bestendigt in 
een raadsbesluit, kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht eveneens 
bezwaar (en eventueel beroep) maken c.q. indienen tegen het raadsbesluit. Indien belanghebbenden 
er voor kiezen om nu reeds bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester 
en wethouders, dan wordt dat bezwaarschrift ingevolge artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als tevens 
te zijn ingediend tegen het raadsbesluit. 

Indien een belanghebbende bezwaar heeft ingediend kan hij/zij tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam, afdeling Bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 
BM ROTTERDAM).

Alblasserdam
28 juli 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Horeca

Coronamaatregelen tijdens de zomer
Het aantal coronabesmettingen is hoger dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.

Daarom gelden tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.

19 juli 2021

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Evenementen en cultuur

Vaste zitplaats verplicht.

Maximaal 24 uur per evenement.

Met coronatoegangsbewijzen 
2/3 van de bezoekerscapaciteit
toegestaan. 1,5 meter afstand niet
verplicht.

Algemeen Extra maatregelen per 10 juli:

Mondkapjesplicht

Maximaal aantal bezoekers
afhankelijk van de grootte van de
ruimte.

1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.

Geen entertainment.

Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht
tijdens het sporten.

Met coronatoegangsbewijzen 
meer publiek toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders
kan. 

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en
personenvervoer.

Op stations en vliegvelden.

In het voortgezet onderwijs.

Een coronatoegangsbewijs kun je via de
CoronaCheck-app of coronacheck.nl
aanmaken met:

• Een negatieve testuitslag van max. 40
uur oud (per 13 juli max. 24 uur oud).

• Een vaccinatiebewijs.

• Een herstelbewijs van max. 6 maanden
oud.

.

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Geef elkaar de ruimte.
.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen Lucht

Op 3 juni 2021 heeft de gemeente Alblasserdam 
besloten een omgevingsvergunning te verlenen 
aan Den Ouden Tanktransport B.V. op de locatie 
Edisonweg 14A te Alblasserdam. De vergunning 
betreft "het veranderen van de inrichting".

Zaaknummer: Z-18-330555

Activiteit:
Voor: het veranderen van de inrichting
Locatie: Edisonweg 14A te Alblasserdam

Rectifi catie
In overleg met de Den Ouden is het besluit teks-
tueel aangepast en is een omissie hersteld. Het 
besluit heeft van 10 juni 2021 tot 22 juli 2021 ter 
inzage gelegen. Tegen dit besluit is geen beroep 
aangetekend. Dit is een kennisgeving waartegen 
geen bezwaar openstaat.

Contactpersoon
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden 
tot de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit 
Omgevingsbeheer, telefoon 078-770 85 85.

Rectifi catie besluit omgevings-
vergunning Edisonweg 14A 
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Ontvang berichten over uw buurt digitaal
Wilt u op de hoogte zijn en blijven van actuele 
zaken die spelen in uw buurt? Denk aan evenement-
en, kap- of bouwvergunningen, verkeersbesluiten 
en nieuwe of gewijzigde regelgeving? Deze infor-
matie is sinds 1 juli digitaal en ‘op maat’ beschik-
baar op https://overuwbuurt.overheid.nl/. Om 
de berichten te ontvangen kiest u uit de e-mail-
service en/of de app voor mobiele apparaten.

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 ge-
middeld één keer per week een e-mail. U leest 
op ‘Berichten over uw buurt’ ook antwoorden 
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 Offi  ciële Overheidspublicaties. 

Kijk voor meer informatie op: www.koopover-
heid.nl of www.mijnoverheid.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 verwijderen en plaatsen van een dakkapel en het maken van een dakopbouw  
Locatie: Brunel 24   
Datum besluit: 14-07-2021  

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels RO  
Voor: het realiseren van een aanbouw, een nokverhoging en een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning  
Locatie: Zeevaartstraat 31   
Datum besluit: 16-07-2021  

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO  
Voor: het realiseren van een terras bij de voorgevel van het pand  
Locatie: Plantageweg 21   
Datum besluit: 14-07-2021  

Activiteit: Inrit/Uitweg  
Voor: het aanleggen van een oprit  
Locatie: Souburgstraat 10   
Datum besluit: 12-07-2021  

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van twee houtopstanden (elzenboom (Alnus))  
Locatie: Lindelaan 1   
Datum besluit: 14-07-2021  

      
Geweigerde omgevingsvergunningen

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

Activiteit: Inrit/Uitweg 
Voor: het realiseren van een in- en uitrit  
Locatie: Patrijsstraat 2   
Datum besluit: 14-07-2021  

Activiteit: Kap 
Voor: het vellen of te doen vellen van een houtopstand (Veldesdoorn (Acer pseudoplatanus))  
Locatie: Oost Kinderdijk 7   
Datum besluit: 15-07-2021  

Van Rechtswege verleende vergunning

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO 
Voor: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening  
Locatie: Pinksterbloemstraat 4  
Datum besluit: 12-07-2021  

           
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 bezwaar-
schrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningen-
rechter 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: Bouw, Handelen in strijd met regels RO 
Voor: het aanpassingen van het woonhuis Hof van Souburgh Kavel 4 - Kortland 53  
Locatie: Hof van Souburgh Kavel 4 - Kortland 53   
Datum besluit: 12-07-2021  

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels RO 
Voor: het plaatsen van een dakopbouw  

Locatie: Reigerstraat 32   
Datum besluit: 16-07-2021  

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: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel a/d voorgevel  
Locatie: Groen van Prinstererstraat 29 
Datum ontvangst: 13-07-2021  

Activiteit: Bouw (Uitgebreid) 
Voor: Het constructief aanpassen van twee bestaande 380 kV hoogspanningsmasten  
Locatie: Kadastraal perceel Alblasserdam D 129  
Datum ontvangst: 16-07-2021  

Activiteit: Bouw  
Voor: het amoveren van recreatieverblijf met schuur en bijgebouwen tot woning  
Locatie: Pijlstoep 40   
Datum ontvangst: 07-07-2021  

Activiteit: Bouw  
Voor: het verlengen van de dakkapel aan de achterzijde van de woning  
Locatie: Zeelt 66   
Datum ontvangst: 16-07-2021  

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels RO  
Voor: het plaatsen van een dakopbouw  
Locatie: Kattestaart 5   
Datum ontvangst: 13-07-2021  

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vellen van een houtopstand (één Carpinus Betulus ‘Fastigiata’ 
(beuk))  
Locatie: Beuklaan 
Datum ontvangst: 13-07-2021  

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.
      

Ingetrokken aanvraag

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat de volgende
aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO Procedure afgebroken
Voor: het verzoek om wijziging gebruik van het bestemmingsplan  
Locatie: Vlietbaan 10   
Datum ontvangst: 01-07-2021  

Vergunningen en Meldingen, 28 juli 2021

SCHADE IN 
DE OPENBARE 
RUIMTE?
Meld het met Fixi!

fi xi.nl

HOUD 

JE BUURT 

NETJES.

GEBRUIK FIXI 

GRATIS.

www.fi xi.nl




