
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 3 maart 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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Hoe lang nog? 
Hoe is het met uw uithoudingsvermogen? De 
meeste mensen zullen bij deze vraag onmid-
dellijk denken aan hun lichamelijke conditie. 
Een jaar nadat het coronavirus ook in Neder-
land zijn intrede deed krijgt dit begrip een 
veel ruimere betekenis. Wat als je al een jaar 
verplicht thuiswerkt? Wat als je maandenlang 
online lessen moet volgen? Wat als je bedrijf al 
maanden verplicht gesloten is? Hoe lang hou je 
het dan nog uit? Tot de volgende persconferen-
tie? De verwachting is daar vaak op gevestigd. 
Avondklok eraf? Over twee of drie weken?…..
nee, nog een paar weken langer. In het voor-
jaar dan? En als die verwachting dan opnieuw 
niet uitkomt, creeërt dat nieuwe teleurstelling 
en soms ook frustratie en boosheid. Het getuigt 
van eerlijkheid (en niet van hopeloosheid) als 
we uitspreken dat wij níet weten hoe lang nog 
in plaats van steeds nieuwe verwachtingen te 
wekken. En tegelijk doen we wat onze hand 
vindt om te doen, ook als gemeente. 

Dillema’s
Het is zaak realistisch en eerlijk te blijven. De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de huidige 
medische situatie nog nauwelijks verruimingen 
toelaat. Daarbij komt nog de vrees voor een 
‘derde golf’. Tegelijk snakken velen naar meer 
(sociale) ruimte en (economische) mogelijk-
heden. Naast de medische noodsituatie zijn 
er sociale en economische problemen. En de 
afwegingen tussen gezondheid, sociaal welzijn 
en economie gaat voor het kabinet gepaard 
met grote dillema’s. Want welke risico’s nemen 
we als er nu fl ink verruimd wordt? Daarom zijn 
er tot nu toe maar beperkte versoepelingen en 
gaat dat stapje voor stapje. 

Juist vanwege de medische situatie waarin we 
verkeren is het van groot belang dat iedereen 
zijn verantwoordelijkheid blijft nemen en zich 
aan de maatregelen blijft houden. Gelukkig 
doen velen dat, enkele excessen daargelaten. 
Die worden dan ook stevig aangepakt. En het 
voortzetten van de maatregelen gebeurt met 
pijn in het hart, zoveel mag gezegd worden. 

Winkeliers
‘We kijken of we volgende week weer open 
kunnen’. Begrijpelijk dat ook winkeliers er 
naar uitzien om weer meer klanten te kun-
nen ontvangen. En dat zij de gemeente te 
hulp roepen om hiervoor ruimte te krijgen. 

De afgelopen tijd zijn plannen gemaakt om 
winkels ruimer te openen binnen de gebrui-
kelijke hygiënemaatregelen. Dat er binnen die 
beperkingen meer kan dan nu, daar zijn we als 
gemeente ook van overtuigd. Alblasserdam is 
immers Amsterdam niet. In alle realiteit: hier 
doen we ‘boodschappen’ in plaats van dat we 
gaan 'shoppen’. De servicegerichtheid én het 
verantwoordelijkhedsbesef bij onze winkeliers 
is groot. We dragen hen daarom een warm 
hart toe. Ze verdienen onze steun. Ook van u 
als inwoners door lokaal uw bestellingen te 
blijven doen. Gelukkig is er weer een beetje 
ruimte gekomen en dat biedt wat lucht. We 
zijn en blijven als gemeente voortdurend met 
onze ondernemers(verenigingen) in overleg 
wat er (nog meer) kan. Daarbij gelden vanzelf-
sprekend de maatregelen van het kabinet als 
kader. En ondertussen zetten we ons in onze 
netwerken in om stap voor stap meer ruimte 
te krijgen zodra de gezondheidssituatie die 
toelaat en dat binnen verantwoorde hygiëne-
maatregelen kan.

‘Normaal’
Wanneer wordt het weer normaal? In die vraag 
zit onze ‘norm’ opgesloten. In de vele gesprek-
ken die ik afgelopen weken voerde, tekende 
ik ook juist daarover bemoedigende teksten 
op. Over de vermeende maakbaarheid vóór 
het coronavirus, over de ongebreidelde inzet 
op groei, over onze westerse welvaart, over 
werkelijk geluk, over wat eigenlijk ‘normaal’ is. 
Dankbaarheid ook voor wat nog wél kan en 
men soms nog wél aan ruimte heeft. Uitingen 
van afhankelijkheid van God. Ora et Labora, 
bid én werk. Niet alleen handen wassen maar 
ook handen vouwen. De handen naar omhoog 
heffen. Dat is, in alle oprechtheid, verootmoe-
digend en werkelijk hoopgevend.   

Peter Verheij
wethouder

Blik op ons college

Heeft u al een parkeervergunning?
Woont u op de West Kinderdijk nummer 117 
t/m 371? Of op het deel van de Molenkade 
waar auto's mogen komen? En heeft u nog 
geen parkeervergunning? Vraag die dan voor 
15 maart a.s. aan. U vindt het aanvraagfor-
mulier op de website van onze buurgemeente 
Molenlanden: www.molenlanden.nl/vergun-
ningparkeren-kinderdijk.

Werelderfgoed Kinderdijk
Het vergunningparkeren op een deel van de 
West Kinderdijk en een deel van de Molenka-

de geldt van 1 april tot 1 november van maan-
dag tot en met zondag en van 10.00- 18.00 
uur. De maatregel ging vorig jaar in. Het moet 
voorkomen dat bezoekers van het Werelderf-
goed Kinderdijk en andere niet-bewoners 
parkeren op parkeerplaatsen die bedoeld zijn 
voor de bewoners. Krijgt u bezoek? Vraag dan 
bezoekerspassen aan via het aanvraagformu-
lier voor een parkeervergunning op 
www.molenlanden.nl/vergunningparkeren-
kinderdijk.
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Verkiezingen in coronatijd: ook nu telt 
elke stem
Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. 
Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat 
iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. 
Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden 
om uw stem uit te brengen. 

Stemmen verspreid over drie dagen
Vooral voor risicogroepen gaan 2 stemloka-
len al open op 15 en 16 maart. Dit zijn De 
Damsteen, Cortgene 10 en Kindcentrum De 
Twijn (voorheen De Loopplank), Pieter de 
Hoochplaats 1. Risicogroepen zijn bijvoor-
beeld kwetsbare ouderen of mensen met 
gezondheidsproblemen. Kiezers van 70 jaar 
en ouder kunnen ook per brief stemmen. Alles 
wat zij hiervoor nodig hebben, is of wordt per 
post toegestuurd. En heeft u coronaklachten? 
Dan kunt u iemand machtigen om voor u te 
stemmen. Dit kan nog tot 10 maart.

Overzicht van stembureaus
Inwoners van Alblasserdam die hun stem 
mogen uitbrengen ontvangen uiterlijk 2 maart 
hun stempas in de brievenbus. Bij de stempas 
zit een bijsluiter met daarop onder meer een 
overzicht van de stembureaus. De meest actu-
ele versie van de bijsluiter vindt u op 
www.alblasserdam.nl/verkiezingen.

Dit jaar niet stemmen in basisscholen
Heeft u een stempas ontvangen? Dan krijgt 
u in de eerste week van maart via de post de 
kandidatenlijst toegestuurd. Was u gewend 
om bij een basisschool te gaan stemmen? 
Dan moet u dit keer een ander stembureau 
kiezen. Vanwege corona willen basisscholen 
zo min mogelijk volwassenen in hun gebouw 
toelaten. Daarom zijn er nu geen stembureaus 
in basisscholen.
Meer informatie
Meer informatie over de Tweede Kamerverkie-

zingen leest u op de pagina op onze website. 
Daar vindt u het antwoord op o.a. de volgende 
vragen:
-  Hoe kan ik iemand machtigen om namens 

mij te stemmen?
-  Wat is een geldig identiteitsbewijs?
-  Ik ben mijn stempas kwijt. Wat nu?

Stemmen tellen
Op woensdag 17 maart gaan we om 21.00 
uur stemmen tellen op de stembureaus. Wij 
zoeken nog enthousiaste stemmentellers. Wilt 
u meehelpen? Kijk op www.alblasserdam.nl/
verkiezingen.
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SVHW versoepelt betaling voor
ondernemers en ZZP-ers
SVHW geeft ondernemers en ZZP-ers die in 
2021 een aanslag lokale belastingen hebben 
ontvangen, meer ruimte om te betalen. Op 
deze manier hoopt SVHW enige financiële 
verlichting te creëren, aangezien de omzet 
van velen vanwege de coronacrisis onder druk 
staat.

Allereerst is het mogelijk om in termijnen te 
betalen via automatische incasso. Afhanke-
lijk van de afgiftedatum van de machtiging 
incasseert SVHW in acht tot tien maanden. 

Daarnaast kunnen ondernemers en ZZP-ers 
uitstel van betaling aanvragen tot 1 oktober 
2021. Zij moeten dit dan wel voor 31 mei 2021 
aanvragen. 

Ondernemers en ZZP-ers kunnen dit snel en 
makkelijk regelen via www.svhw.nl/onderne-
mers-zzp-ers-en-covid-19. Daar vinden zij ook 
meer informatie. Het is ook mogelijk om tele-
fonisch automatische incasso of uitstel aan te 
vragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

UITSTEL VAN BETALING 
VOOR ONDERNEMERS 
EN ZZP-ERS

Reageer vóór 31 mei 2021

Kijk voor meer informatie op WWW.SVHW.NL of bel (0186) 577 222.
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Gratis cadeaubon voor energiebespa-
rende producten
Om u verder te helpen bij het besparen van 
energie geven wij cadeaubonnen van 45 euro 
weg. Heeft u nog geen cadeaubon aange-
vraagd? Doe dit dan snel, want op = op!
U kunt de cadeaubon gebruiken in de web-
shop van het Regionaal Energieloket. U kunt 
hier artikelen bestellen die uw huis direct 
energiezuiniger én comfortabeler maken, 
zoals tochtstrips, radiatorfolie en ledlampen.

Hoe werkt het?
1.  Ga naar www.regionaalenergieloket.nl.
2. Vul uw postcode in.
3. Klik op ‘Vraag hier uw cadeaubon aan’.
4.  Vul uw postcode, huisnummer en e-mail-

adres in.
5. U ontvangt de cadeaubon in uw e-mail.
6. Ga naar webshop.regionaalenergieloket.nl.
7.  Bestel de producten die uw huis energie-

zuiniger maken.

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.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)

Wel of niet inenten tegen corona? 
Laat u informeren
Vaccineren is de belangrijkste stap om men-
sen te beschermen tegen het coronavirus. 
Het inenten is inmiddels begonnen. Het doel 
is om grootschalige negatieve gevolgen van 
het virus voor de samenleving zoveel mogelijk 
voorkomen. 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 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

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Voorzichtige verruiming lockdown 
 

De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook  
perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.

23 februari 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen 
en bibliotheken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
open. 
 
 
Voortgezet onderwijs en mbo per  
1 maart gedeeltelijk open. 
 
 
Onderwijs op afstand voor hbo en 
wo. 
 

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur 
niet naar buiten.  

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en 
rij-instructeurs toegestaan.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Afhalen en bezorgen van bestellingen 
mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.  
Winkelen op afspraak en afhalen en 
bezorgen van bestellingen mogelijk. 
 
 
Essentiële winkels zoals 
supermarkten, groentewinkels en 
drogisterijen open. 

 
Geen verkoop van alcohol na 
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon  
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden.

Sport

Buiten: bij sportaccommodaties 
voor iedereen t/m 26 jaar 
toegestaan. Vanaf 27 jaar met 
max. 2 personen op 1,5 meter 
afstand. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. 
 
 
Wedstrijden verboden.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Blijf zoveel mogelijk thuis.  

 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 

 
Blijf in Nederland en maak en  
boek geen reis naar het buitenland 
in de periode t/m 31 maart.

 .



Gemeentenieuws

Nieuws

Ga ook voor een betere gezondheid
De GGD Zuid-Holland Zuid roept u op mee te 
doen met de actie 30dagengezonder. Het doel 
van de actie is in 30 dagen een zelfgekozen 
gezondere gewoonte aan te leren. Op de web-
site www.30dagengezonder.nl staan diverse 
ideeën. Die hebben niet alleen te maken met 

voeding en beweging. Wist u bijvoorbeeld 
dat contact met andere mensen of iemand 
een compliment geven ook goed is voor uw 
gezondheid? De actie is ook te volgen op 
www.facebook.com/30dagengezonder.

DOE GRATIS 

MEE ! ALLEEN 

OF MET 

ANDEREN

Info en aanmelden: www.30dagengezonder.nlInfo en aanmelden: www.30dagengezonder.nl

DOE 
gratis 
MEE !

30 dagen alcoholvrij?

na 1 uur zitten even rekken en strekken?

10.000 stappen per dag?

een andere 
uitdaging?

Dagelijks een 
compliment 

aan jezelf en 
een ander?

elke dag koud afdouchen?

Info en aanmelden: www.30dagengezonder.nl

Er zijn vergunningen verleend voor:  
Omschrijving:  aanwezigheidsvergunning 2 

kansspelautomaten in 2021
Locatie:    Kerkstraat 2 Alblasserdam
Datum besluit:  18 februari  2021
Zaaknummer:  Z-20-382088

Omschrijving:   het innemen van een 
standplaats met een kraam 
/ verkoopwagen voor de 
verkoop van oliebollen van 
01-10-2021 t/m 31-12-2021

Locatie:   Wilgenplein Alblasserdam
Datum besluit:  19 februari  2021
Zaaknummer:  Z-21-386201

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

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het maken van een dakop-

bouw en het plaatsen van 
een dakkapel  

Locatie:   Noachstraat 3   
Datum besluit:   15-02-2021  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het bouwen van een zwem-
bad met overkapping  

Locatie:   Kortland 55   
Datum besluit:   19-02-2021  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het herbouwen van een 
woning  

Locatie:   Vinkenpolderweg 40 a   
Datum besluit:   15-02-2021  

Activiteit:  Inrit/Uitweg   
Voor:    het verbreden van een 

bestaande uitrit  
Locatie:    W.B. van der Veldenstraat 

18   
Datum besluit:   17-02-2021  
      
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 

houten overkapping  
Locatie:   Blokweerweg 11 
Datum ontvangst:  16-02-2021  

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van kan-

toren, spreekkamers en 
ruimten voor het sociaal 
domein  

Locatie:   Ieplaan 2   
Datum ontvangst:  19-02-2021  

Activiteit:  Bouw   
Voor:    afsluiten entrees complex 

238-3 Alblasserdam  
Locatie:   Kamgras 13   
Datum ontvangst:  19-02-2021  

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van een 

serre met een dakterras  
Locatie:   Tooropstraat 21   
Datum ontvangst:  15-02-2021  

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een bijge-

bouw  
Locatie:   Vinkenpolderweg 4   
Datum ontvangst:  19-02-2021  

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, 3 maart 2021 

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen 
(art. 2.22 wet BRP)   
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Naam Geboren Datum uitschrijving
Mleczko, DG 27-02-1991 21-01-2021
 
Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe 
verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de volgende adresgegevens opgenomen: 
Adres  : onbekend
Woonplaats : onbekend
Land  : onbekend

De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals: 
toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift naar 
het college van burgemeester en wethouders. Dit doet u binnen zes weken na de dag van deze 
bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 
2950 AA  Alblasserdam.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bij-
voorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het telefoonnummer 
waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.


