
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 9 juni 2021

Postadres:  Postbus 2, 
2950 AA Alblasserdam

Bezoekadres:  Cortgene 2,
 2951 ED Alblasserdam

Telefoon: 14078 (vijfcijferig)
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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.

Toekomst 
Hoe ziet de toekomst van Alblasserdam er 
uit? Meer groen? Meer wonen? Hoogbouw? 
Of juist kleinschaligheid en behoud van het 
dorpse? Praat u mee? 

Omgevingsvisie
Zomaar een paar vragen waarover we graag 
met u in gesprek gaan. We willen werk maken 
van een Omgevingsvisie voor Alblasserdam. 
Een visie op hoe ons dorp er in de toekomst 
uit moet komen te zien. Dat is belangrijk 
om nu richting te kunnen geven aan ontwik-
kelingen. U heeft vast in de media wel eens 
gelezen over de Omgevingswet. Deze wet gaat 
waarschijnlijk volgend jaar in en zal veel regels 
voor plannen in onze ‘ fysieke ‘ leefomgeving 
anders gaan maken. Nu werken we met be-
stemmingsplannen. Als een idee daar niet bij 
past, moet een procedure worden gevolgd om 
het bestemmingsplan aan te passen.

Ja-mits
Dit systeem gaat met de Omgevingswet 
behoorlijk op de schop. We gaan zoals dat 
heet van een ‘nee-tenzij’ antwoord, naar een 
‘ja-mits’ antwoord op initiatieven vanuit de 
samenleving. Hiervoor is het wel noodzakelijk 
dat we globaal weten hoe ons dorp er in de 
toekomst uit moet komen te zien; de Omge-
vingsvisie. De komende periode krijgt u via 
diverse kanalen de vraag om mee te denken. 
Natuurlijk beginnen we niet met een blanco 
vel papier. Alblasserdam is in de loop van de 
afgelopen 700 jaar ontstaan. We nemen dit als 
uitgangspunt en gaan dan met elkaar verken-
nen wat wenselijk is voor de toekomst. 

Voorbeeld
Neem bijvoorbeeld het onderwerp ‘parkeren’. 
Bij alle ontwikkelingen speelt de parkeer-

norm een belangrijke rol. Er moet voldoende 
parkeergelegenheid zijn en over het algemeen 
wordt er nu al veel gemopperd over het ont-
breken hiervan. Willen we in de toekomst nog 
steeds zoveel ruimte blijven bieden aan de 
auto? Of gaan we, zoals in veel steden steeds 
meer gebeurt, bij nieuwbouwprojecten geen 
complete parkeervlakte aanleggen? Maar juist 
meer groen, meer ruimte voor de fi etser? 
Meer en betere openbaar vervoer? En een 
grote parkeerplaats aan de rand van het dorp 
om daarvandaan met de e-bike of gewone 
fi ets naar huis te gaan? 

Gevolgen
Met dit voorbeeld hoop ik aan te geven dat 
een keuze voor een bepaalde richting in de 
Omgevingsvisie wel degelijk gevolgen kan 
hebben op kortere termijn. Het is dan ook 
voor iedereen in het dorp belangrijk om mee 
te praten. Voorkom dat voor u wordt beslo-
ten en doe mee aan de keuze voor het juiste 
perspectief voor Alblasserdam. U kunt nu al 
terecht op de speciale website die daarvoor 
in het leven is geroepen: www.praatmee.
alblasserdam.nl. Ik hoop u fysiek of digitaal te 
ontmoeten en met u in gesprek te gaan over 
de toekomst van Alblasserdam. 

Blik op ons college

Arjan Kraijo
wethouder

Samenwerking coalitie stopt  
Op maandagavond 31 mei heeft de SGP-
fractie laten weten de coalitiesamenwerking 
met CDA en PvdA in de gemeenteraad van 
ons dorp op te zeggen. Directe aanleiding 
is het raadsbesluit van 25 mei jl. waarin de 
gemeenteraad - met de stemmen van de SGP 
tegen het voorstel – heeft besloten dat ook 
op zondag een shuttlebus zal rijden naar het 
Werelderfgoed Kinderdijk. 

Wethouder Verheij legt taken neer
Wethouder Peter Verheij heeft vervolgens op 
dinsdagochtend 1 juni in het college gemeld 
zijn wethouderschap neer te leggen. Hij neemt 
nog tot 1 juli de tijd om zijn werkzaamhe-
den goed af te ronden. Zijn portefeuilles en 
deelname aan (externe) bestuurlijke overleg-

gen worden voorlopig waargenomen door de 
collega’s in het college. De nieuwe taakverde-
ling vindt u op www.alblasserdam.nl onder 
Nieuws.

Inventarisatie in de komende weken
De komende weken zal burgemeester Paans 
in overleg met de fractievoorzitters inven-
tariseren wat de ontstane situatie betekent. 
Duidelijk is dat de fracties van CDA en PvdA 
samen met de gemeenteraad verantwoor-
delijkheid willen nemen voor het aanpakken 
van de geplande werkzaamheden, projecten 
en beleidsvoornemens. Het presidium zal de 
gemeenteraadsvergadering van 29 juni voor-
bereiden. In die vergadering zal de gemeente-
raad de ontstane situatie bespreken. 

Nieuws

Informatie over plannen voor A15  
Wilt u meer weten over de plannen voor de 
A15 tussen Papendrecht en Gorinchem? U 
bent van harte welkom bij een online infor-
matiebijeenkomst op woensdag 16 juni vanaf 
19.30 uur. Een link om de presentatie digitaal 
te volgen verschijnt binnenkort op de project-
site: www.mirta15papendrechtgorinchem.nl.

Waar gaat de bijeenkomst over?
Het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat organiseert de bijeenkomst. Deelnemers 
worden bijgepraat over wat er is gebeurd 
sinds de vorige bijeenkomst eind 2020. Er is 
onder meer aandacht voor het uitwerken van 
verschillende alternatieven en varianten. De 
bijeenkomst is vooral bedoeld om de stand 

van zaken en de stappen die nog volgen toe te 
lichten.
  
Meedoen
Deelnemers kunnen op woensdag 16 juni via 
een link op de projectsite vanaf 19.15 uur 
digitaal binnenlopen. Om 19.30 uur start de 
gezamenlijke presentatie. Die duurt ongeveer 
een uur. Daarna kunt u vragen stellen. 

Op de hoogte blijven
Meer informatie om mee te doen aan de on-
line informatiebijeenkomst is te vinden op de 
projectsite: www.mirta15papendrechtgorin-
chem.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor 
de digitale nieuwsbrief.

Nieuws

Er zijn vergunningen verleend voor: 

Omschrijving:  exploitatievergunning
Locatie::    Plantageweg 18b te 

Alblasserdam
Datum besluit:   28 mei 2021
Zaaknummer:   Z-20-384131

Bezwaar
Een belanghebbende kan als hij/zij het niet eens 
is met dit besluit, binnen zes weken na dagte-
kening ervan schriftelijk bezwaar maken bij de 
Burgemeester van Alblasserdam, Postbus 2, 
2950 AA Alblasserdam. 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht moet het bezwaarschrift onderte-
kend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: 
uw naam en adres, de datum, de omschrijving 
van het besluit waartegen u bezwaar 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 aan-
leiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen.

Vergunningen & Bekendmakingen
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Wel of niet inenten tegen corona? 
Laat u informeren
Vaccineren is de belangrijkste stap om mensen te 
beschermen tegen het coronavirus. Het inenten 
is in volle gang. Het doel is om grootschalige 
negatieve gevolgen van het virus voor de samen-
leving zoveel mogelijk te beperken. Laten we 
daarom met elkaar de mouwen opstropen.

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 weloverwogen keuze te 
maken is goede, wetenschappelijk onderbouwde 
informatie belangrijk. Bij twijfel kunt u daar op 
terugvallen. U kunt ook kijken op de website van 
de Nederlandse Patiëntenvereniging. Daar vindt 
u onder meer een brochure met de titel 'Wel of 
niet vaccineren? Voorzienigheid, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid': www.npvzorg.nl/themas/
corona/

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/coronavirus-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 vaccineren vindt u 
op: www.coronavaccinatie.nl.

Nieuws

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.rijksoverheid.nl

Wel of niet vaccineren? Raadpleeg onder-
staande websites
www.dienstgezondheidjeugd.nl/
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins
www.npvzorg.nl/themas/corona/
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)

fixi.nl

HOUD

JE BUURT

IN VORM

GEBRUIK FIXI

GRATIS

LANTAARN STUK? 
MELD HET MET FIXI

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:    Het plaatsen van transpa-

rante balkonbeglazing op de 
adressen Botter 5, 7, 9, 25, 
27, 41, 43, 45 en 47   

Locatie:   Botter 43    
Datum besluit:   25-05-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van 2 dakkapel-

len op de woning   
Locatie:   Blokweerweg 21   
Datum besluit:   26-05-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een dak-

kapel   
Locatie:   Troelstrastraat 9    
Datum besluit:   26-05-2021   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het realiseren vaneen op-
bouw op bestaande woning   

Locatie:   Merelstraat 24    
Datum besluit:   25-05-2021   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het uitvoeren van onder-

houdswerkzaamheden 
schilderwerk e.d.   

Locatie:   Van Eesterensingel 88 a    
Datum besluit:   21-05-2021   

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO   

Voor:    het verzoek om wijzigen van 
de bestemmingsplan tbv een 
terras   

Locatie:   Plantageweg 18 b   
Datum besluit:   19-05-2021   

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). 
              
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 aanpassingen van het 

woonhuis Hof van Souburgh 
Kavel 4 - Kortland 53   

Locatie:    Hof van Souburgh Kavel 
4 - Kortland 53 

Datum ontvangst:  26-05-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van een aan-

bouw op de begane grond en 
1e verdieping   

Locatie:   West Kinderdijk 325 
Datum ontvangst:  27-05-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van een aan-

bouw op de begane grond en 
1er verdieping   

Locatie:   West Kinderdijk 329 
Datum ontvangst:  27-05-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van een aan-

bouw op de begane. grond 
en 1e verdieping   

Locatie:   West-kinderdijk 327    
Datum ontvangst:  27-05-2021   

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO   

Voor:    het realiseren van een terras 
bij de voorgevel van het pand   

Locatie:   Plantageweg 21    
Datum ontvangst:  22-05-2021   

Activiteit:   Weg aanleggen of veran-
deren   

Voor:    het vervangen van het riool 
en afkoppelen verhardopper-
vlak   

Locatie:    Kadastraal perceel D 
5650-5648   

Datum ontvangst:  25-05-2021   

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. 
             
Buiten behandeling gelaten 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten 
behandeling hebben gelaten: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het plaatsen van een dakka-
pel op het voordakvlak  van 
de woning   

Locatie:   Ratelaar 15    
Datum   ontvangst: 26-05-2021   

Vergunningen en Meldingen, 9 juni 2021
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Kennisgeving beschikking Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht
(Uitgebreide procedure Z-18-330555)

Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam maakt bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht heeft besloten om Den Ouden 
Tanktransport B.V., ambtshalve te wijzigen. 
De omschrijving: "het veranderen van de 
inrichting".
Op 22 januari 2018 is een aanvraag voor de 
omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat 
over de locatie: Edisonweg 14a te Alblasser-
dam.

De beschikking met bijbehorende stukken is 
op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan 
de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via
telefoonnummer (078) 770 8585 kunt u een 
afspraak maken.

Beroep instellen
Een ieder die het niet eens is met dit besluit 
kan tegen deze beschikking op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht een beroep-
schrift indienen binnen zes weken na de dag 
waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan tot 
en met uiterlijk 22 juli 2021 bij Rechtbank 
Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam).

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.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de ter-
mijn voor het indienen van een beroepschrift 
is verstreken. Het indienen van een beroep-
schrift houdt de werking van het besluit niet 
tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit 
besluit niet in werking treedt, dan kan degene 
die een beroepschrift heeft ingediend, de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Rot-
terdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 
3007 BM  Rotterdam) verzoeken om een 
voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) 
te treffen. Dat kan als onverwijlde spoed dat 
vereist. Voor de behandeling van het verzoek 
wordt een bedrag aan griffi  erecht geheven.

Men kan digitaal een beroepschrift en/of een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen 
bij genoemde rechtbank via https://loket.
rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procede-
ren/33. Daarvoor heeft u een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. 
Op de genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.


