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Postadres:  Postbus 2,  
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 @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 
inwoners van 18 jaar en ouder met een 
psychiatrische aandoening, chronische 
ziekte, lichamelijke, verstandelijke of 
psychosociale beperking. Bij het informatie-

punt 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: achter-
wacht.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 
aanvragen 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.

 

Blik op de raad

Adieu Drechtraad
Afgelopen raadsver-
gadering is de nieuwe 
gemeenschappe-
lijke regeling voor de 
Sociale Dienst in de 
Drechtsteden goed-
gekeurd. Als raad van 
Alblasserdam zullen we 
voortaan weer zelf de 
sturing op het sociale 
domein hebben. Vanaf 
januari 2022 geen Drechtraad meer.  
D66 Alblasserdam kijkt terug op vele jaren 
van goede samenwerking in de regio via de 
Drechtraad. Het is een bestuurlijk experiment 
gebleken zonder opvolging in het land waar  
uiteindelijk de stekker wordt uitgetrokken.  
Of je nu voor of tegen de opheffing bent, het 
is een democratisch besluit en de regionale 
samenwerking stopt niet. Dinsdag 2 november 
is de eerste bijeenkomst volgens het nieuwe 
format. D66 kijkt hier naar uit en blijft het 
gesprek met de regio optimistisch voeren!

Polarisatie
De gemeenteraad 
heeft een laatste ver-
diepende bijeenkomst 
over polarisatie in 
Ridderkerk. Het is goed 
om uitgebreid de tijd 
te nemen voor de toe-
nemende tweedeling 
in onze samenleving. 
Dit gebeurt wereldwijd, 
landelijk en plaatselijk. 
Het is alsof we alleen 
nog maar tegenover elkaar kunnen staan;  
voor of tegen. Momenteel is de polarisatie 
rondom de vaccinatie tegen Covid19 en het 
hijsen van de regenboogvlag in Alblasserdam 
voelbaar en zichtbaar. Dat geldt ook voor de 
raad. Het midden lijkt grijs en dus flets.  
De uitdaging is om standpunten te verwoorden 
zonder veroordeling. Dat gaat beter tegenover 
elkaar en niet anoniem via sociale media.  
De mens achter de mening blijven zien en niet 
tegenover maar met elkaar samenleven, zij aan 
zij. We blijven er als CDA voor gaan. 

Leuk houden
Het recht op een eigen 
mening en het uiten 
ervan is een groot 
goed. Helaas lijkt dat 
recht steeds vaker 
op een recht om die 
mening op te dringen 
aan anderen. In het 
uitsluitend zoeken 
naar bevestiging van 
het eigen gelijk en zelfs 
in de strijd aangaan met mensen met een 
andere mening. Wij tegen zij. Corona heeft 
dat versterkt. Samenleven vraagt naar elkaar 
luisteren, het sluiten van compromissen  
maar bovenal het respecteren van andere  
meningen. Laten we Alblasserdam leuk hou-
den. Een dorp waar je mag zijn wie je bent.  
Waar je een mening mag hebben. Ook al is die 
mening niet dezelfde als die van je buurman 
of buurvrouw.  Dat is waar wij als VVD voor 
staan.

Groeiagenda
In de groeiagenda 
wordt gekeken naar 
het uitvoeringspro-
gramma voor het 
halen van de regio-
doelen. Dit gaat o.a. 
over wonen, werken, 
economie, energie-
transitie, bereikbaar-
heid, etc.
Het thema ‘Bereikbaar-
heid’ lichten we hier 
uit. Het wegennet is met de werkzaamheden 
aan de N3 en de A15 inmiddels aangepast en 
we gaan zien wat dat de komende tijd gaat 
opleveren. Belangrijke opgaaf wordt wel om 
de dorpskernen bereikbaar te houden.  
Daarin missen wij wel een stuk in het uit-
voeringsprogramma, er wordt voornamelijk 
gesproken over het hoofdwegennetwerk en 
verbetering van het O.V. Maar met deze zaken 
alleen gaan we niet voorkomen dat Alblas-
serdam en andere dorpskernen niet meer 
bereikbaar zijn in de spitsuren. Daar zullen we 
dus lokaal aandacht aan moeten schenken.

Vaccineren
Corona raakt iedere Al-
blasserdammer. Zo ook 
de vraag wel of niet vac-
cineren. Inwoners die-
nen een gefundeerde 
en gewetensvolle keuze 
te maken. Gebaseerd 
op correcte informa-
tie. Wij hebben weinig 
begrip voor mensen 
die geloven in complot-
ten, lak hebben aan de basisregels en op deze 
manier laten zien geen verantwoordelijkheid te 
willen nemen voor de gezondheidscrisis waarin 
we ons bevinden. Anderzijds hebben we even-
eens weinig begrip voor een overheid die drang 
en/of dwang uitoefent richting haar inwoners. 
Vaccineren blijft een persoonlijke afweging. 
Gewetensvrijheid, individuele keuzevrijheid en 
de integriteit van het lichaam zijn belangrijke 
grondrechten die we moeten koesteren. Ook in 
moeilijke tijden. Laten we elkaar vasthouden, 
juist nu, en niet de tegenstellingen vergroten.

De sympathieke 
motie
Het bericht dat preven-
tief borstonderzoek van 
éénmaal per twee jaar 
naar drie jaar gaat, om-
dat de staatssecretaris 
de uitvoering niet voor 
elkaar heeft, bracht 
de PvdA in de ACTIE 
stand. Wij steunen de 
landelijke actie om in 
een motie het college 
op te roepen een brief naar de staatssecretaris 
en de leden van de Tweede Kamer te schrijven 
teneinde dit besluit terug te draaien. ‘Borston-
derzoek via mammografie is van levensbelang’, 
het kwam uit ons hart. Hier wordt iets afgebro-
ken. Nu is het zo dat de raad van Alblasserdam 
dit type moties altijd sympathiek vindt, maar 
steunen ho maar. Allemaal met een goede 
reden hoor, maar met weinig impact. Het komt 
er op neer dat de PvdA zelf de brief in elkaar 
zal knutselen. U begrijpt het al, de sympathieke 
motie haalde het niet.

CU – Jako Sterrenburg

VVD – Herman 
Verweij

CDA – 
Margreet de Deug

SGP – Jan Mark 
ten Hove

PvdA – Wim van 
Krimpen

D66 –  Ramon 
Pardo Kruidenier

Raads- en commissie- 

vergaderingen

Raadsvergadering 
over begroting 
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 
november in de raadzaal van De Rederij over 
de begroting 2022. De vergadering start  
om 19.00 uur. Agenda en stukken kunt u 
terugvinden in het Raadsinformatiesysteem 
(RIS) op de website van de gemeente  
Alblasserdam. Wilt u inspreken bij de raad? 
Meldt dit dan zo spoedig mogelijk maar  
uiterlijk dinsdag 9 november 12.00 uur, bij 
griffier@alblasserdam.nl, dan ontvangt u 
nadere informatie. 
 
De vergadering kunt u ook live volgen via 
alblasserdam.notubiz.nl/live of via de website 
van de gemeente Alblasserdam.
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Start verbouwing 
Oude Bibliotheek
Aannemer Koers start maandag 8 november 
met de verbouwing van De Oude Bibliotheek  
aan het Wilgenplein. Het werk duurt waar-
schijnlijk tot half april 2022. Vanaf dat moment 
verhuizen de Stichting Welzijn Alblasserdam 
(SWA,) stichting Jeugdteams, de Sociale Basis, 
Jong JGZ en medewerkers van de Sociale 
Dienst Drechtsteden (SDD) van o.a. de  
Zeelt (CJG) en het Cortgene (SWA) naar de 
voormalige bibliotheek.

Onder één dak
Eenmaal onder één dak kunnen deze organi-
saties nog beter samenwerken. Met elkaar 
gaan zij een centraal punt vormen waar iedere 
Alblasserdammer terecht kan met vragen over 
welzijn, zorg en ondersteuning. Heeft u vragen 
over de verbouwing? Stuur een mail naar 
projectleider Henry Koevoet via  h.koevoet2@
alblasserdam.nl
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Speciaal voor huurders organiseren we met 
woningcorporatie Woonkracht10 een  
informatiebijeenkomst over energiebesparing.  
De online bijeenkomst is op maandag 8  
november tussen 19.30 en 20.30 uur.

Er zijn steeds meer manieren om energie te 
besparen. Maar wat mag u wel en niet doen 
als huurder? En wat zijn de handigste tips om 
geld te besparen? Energie besparen is goed 
voor het milieu en uw portemonnee.  
Ook maakt het uw huis comfortabeler.  
De gas- en elektriciteitsprijzen blijven de 
komende jaren stijgen, dus energie besparen 
wordt extra belangrijk.

Tijdens de presentatie leggen technisch speci-
alisten uit welke kleine maatregelen u kunt ne-
men. Ook geven zij tips hoe u eenvoudig kunt 
besparen. Daarnaast kunt u via de chat vragen 
stellen aan de gemeente, de woningcorporatie 
en het Regionaal Energieloket.

Aanmelden is nodig
U kunt zich via de computer, tablet of  
telefoon aanmelden. Ga daarvoor naar  
www.regionaalenergieloket.nl/acties en vul 
uw postcode in. Klik vervolgens op Informa-
tieavond voor huurders en op ‘Aanmelden 
informatieavond’. Kunt u niet live aanwezig 
zijn bij de presentatie, dan kunt u zich toch 
aanmelden zodat u de presentatie later terug 
kunt kijken.

Online bijeenkomst energie besparen 
voor huurders
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U heeft vast gehoord dat de besmettingen 
met het coronavirus weer toenemen. Ben u 
nog niet gevaccineerd? Deze week staat de 
corona-prikbus van de GGD in het dorp.  
Vandaag, donderdag, vrijdag en zaterdag kunt 
u nog terecht voor informatie en een vaccinatie. 
Dichtbij, gratis en zonder afspraak.

Informatie over vaccineren
U kunt in de bus uitleg krijgen over de vaccinatie 
tegen corona van voorlichters van de GGD.  
U kunt zich ook laten vaccineren. Daarbij kunt 
u kiezen uit BioNTech/Pfizer en Janssen. Als u 
in de prikbus uw eerste vaccinatie krijgt, gaat u 
voor een eventuele tweede vaccinatie naar een 
'vaste’ locatie. De medewerkers van de GGD 
kunnen u helpen bij het maken van de afspraak 
voor de tweede vaccinatie.

De prikbus staat deze week nog op de volgende 
locaties in Alblasserdam. U bent welkom tussen 
12:00 en18:00 uur. 

Datum   Locatie
Woensdag 3 november Sportcentrum  
    Blokweer
    Sportlaan 3

Donderdag 4 november Wilgenplein

Vrijdag 5 november Wilgenplein

Zaterdag 6 november Sportpark 
    Souburgh
    Bas 
    Verhoevenweg 5

Voor wie?
Iedereen vanaf 12 jaar kan zich in de bus  
laten informeren en een vaccinatie krijgen 
met een vaccin dat beschermt tegen corona.  
Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar geldt 
dat er een volwassen persoon bij moet zijn. 
Kinderen van 16 en 17 jaar mogen alleen 
komen.

ID en mondkapje meenemen
Iedereen die een prik wil, moet een legitimatie-
bewijs laten zien en een mondkapje meenemen. 
Ook kinderen moeten een legitimatiebewijs 
laten zien.

Al een afspraak staan?
Heeft u al een afspraak staan bij een vaste 
vaccinatielocatie? Dan mag u nog steeds naar 
de prikbus komen. Bel dan met het landelijke 
nummer 0800-7070 om uw vaccinatieafspraak 
af te zeggen. Het is niet mogelijk de afspraak 
digitaal te veranderen.

Vragen en meer informatie
Bij de bus zijn voorlichters aanwezig van de 
GGD. Zij kunnen uw vragen over het corona-
virus en de vaccinatie beantwoorden. Voor 
meer informatie over de coronavaccinatie 
kunt u bellen met de GGD Zuid-Holland Zuid: 
078 770 8580 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Haal deze week dichtbij en zonder  
afspraak uw coronaprik  
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Inwoners van Alblasserdam vinden milieu, 
duurzaamheid, gezondheid en vergroening 
belangrijk voor hun dorp. Dat blijkt uit de 
stemming die afgelopen maand openstond 
op praatmee.alblasserdam.nl en via diverse 
stemlocaties in het dorp. Inwoners konden 
kiezen uit vijf accenten voor de toekomst van 
Alblasserdam. 

Omgevingsvisie
De gemeenteraad kiest in december voor 
één van de vijf accenten. De uitslag van de 
stemming onder inwoners nemen zij in hun 
beslissing als advies mee. Het gekozen accent 
is het belangrijkste uitgangspunt voor de 
omgevingsvisie die de gemeente volgend jaar 
gaat opstellen.

De uitslag
In totaal hebben 634 inwoners hun stem 
uitgebracht. Het accent 'Fit en groen in de 
polder' kreeg 51 procent van de stemmen. 
Ruim een kwart koos voor 'Dorp in de polder'. 
De overige drie accenten scoorden ieder min-
der dan tien procent van de stemmen. In het 
accent 'Fit en groen in de polder' zijn milieu, 

duurzaamheid en gezondheid erg belangrijk. 
Met deze toekomstvisie zetten we onder meer 
in op vergroening, duurzame woningbouw, 
opwekken en besparen van energie, en het 
aanleggen van wandel- en fietspaden, natuur-
lijke speeltuinen en ruimte om te sporten. 
Meer informatie staat op praatmee.alblas-
serdam.nl.

Participatie
Wethouder Arjan Kraijo: "We zijn blij met 
de inbreng van alle inwoners, zowel door 
het stemmen als daarvoor, tijdens de online 
bijeenkomst. Het dorp is van de inwoners dus 
het is heel belangrijk te horen wat zij belang-
rijk vinden. Daarom hebben we gekozen voor 
een brede manier van participatie. We hebben 
een speciale website gelanceerd, er waren 
stembussen in de Rederij (het gemeentehuis) 
en op verschillende momenten in het Makado 
en op het Scheldeplein. We zijn ook op  
basisscholen geweest, bij de Postduif en  
de Alblashof. Jong en oud, inwoners en  
ondernemers hebben hun stem laten horen."

Inwoners willen fit groen polderdorp

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid maakt, ingevolge de Wet  
milieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen,  
artikel 10.52, het volgende bekend.

In de afgelopen periode is een kennisgeving 
van het daarbij aangegeven besluit ingediend 
op:
20 oktober 2021 door Sando Puinrecycling 
ingevolge artikel 4.1 van het “Besluit mobiel 
bouw- en sloopafval” voor het plaatsen van 
een mobiele puinbreker aan de Westkinder-
dijk 24 te Alblasserdam.

De werkzaamheden vinden plaats in de 
periode van 15 november 2021 tot en met 14 

februari 2022, gedurende maximaal 3  
werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen 
telefonisch inlichtingen worden ingewonnen 
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
telefoonnummer 078 - 7708585.

De directeur vestigt er de aandacht op dat 
deze kennisgeving uitsluitend een informatief 
karakter heeft. 

Dordrecht, 27 oktober 2021
burgemeester en wethouders van  
Alblasserdam namens dezen, de directeur 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Bekendmaking mobiele puinbreker 
Westkinderdijk

Vergunningen & Bekendmakingen

Nieuws



Een verbouwing, verhuizing of grote op-
ruimactie in huis? U kunt uw grof afval kwijt 
bij het afvalbrengstation. Omdat het daar 
steeds drukker wordt, zijn de openingstijden 
aangepast. Op de website en via de app van 
HVC kunt u nu ook vooraf bekijken wanneer 
het druk is.

Op welke dagen is het afvalbrengstation 
open?
Inwoners van gemeente Alblasserdam kun-
nen hun spullen brengen naar Milieustraat 
Noordpolder (Crezeepolderweg 9, Hendrik-

Ido-Ambacht). Deze milieustraat is geopend 
van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.15 
uur. Grof afval inleveren? Kom vroeg in de 
ochtend of aan het eind van de dag, dan is het 
vaak rustiger. Of kom op dinsdag, woensdag 
of donderdag. Dit zijn de minst drukke dagen.

Hoe druk is het?
Via de HVC-app en op hvcgroep.nl/afvalbreng-
station kunt u vooraf bekijken wat de drukke 
dagen en tijden zijn bij het afvalbrengstation. 
Plan uw bezoek en voorkom dat u dat u in de 
rij moet staan. 
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Check de drukte bij afvalbrengstation

Grof afval 
wegbrengen?
Check eerst wanneer 
het rustig is op het 
afvalbrengstation en 
voorkom drukte.

hvcgroep.nl/
afvalbrengstation

hvcgroep.nl

Grof afval 
wegbrengen?
Check eerst wanneer 
het rustig is op het 
afvalbrengstation en 
voorkom drukte.

hvcgroep.nl/
afvalbrengstation

hvcgroep.nl

Vergunningen & Bekendmakingen

Omschrijving:   standplaats voor de verkoop 
van ijs e.d. periode 1 maart 
tot en met 25 oktober 2025 

Locatie:   Molenkade te gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  28 september 2021
Zaaknummer:  Z-21-394577
 
Omschrijving:   het houden van een collecte 

voor Nationaal Fonds  
Kinderhulp van 18 t/m 23 
april 2022

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  30 september 2021
Zaaknummer:  Z-21-397301

Omschrijving:   standplaats voor de verkoop 
van bloemen op donderdag in 
de periode van 1 januari 2022 
tot en met 31 december 2026

Locatie:   Van Hogendorpweg te 
gemeente Alblasserdam

Datum besluit:  18 oktober  2021
Zaaknummer:  Z-21-398278

Omschrijving:   het houden van een collecte 
voor de Roparun van 8 t/m 
14 mei 2022

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  08 oktober 2021
Zaaknummer:  Z-21-396738

Omschrijving:   standplaats koek en zopie 
van 1 november 2021 tot 31 
maart 2022 

Locatie:   op grasveld t.o.  
Polderstraat 111 te  
gemeente Alblasserdam

Datum besluit:  15 oktober 2021
Zaaknummer:  Z-21-397291

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

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO  

Voor:   het verzoek om wijziging 
gebruik van het bestem-
mingsplan   

Locatie:  Pieter de Hoochplaats 1    
Datum besluit:  19-10-2021   

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 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). 
       
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:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden 
(Betula pendula (berken))   

Locatie:  Berkenpad    
Datum besluit:  21-10-2021   

Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van drie houtopstanden 
(twee Acer pseudoplatanus 
en een Betula nigra))   

Locatie:   Blokweerstoep t.h.v. nr. 
13 en 19   

Datum besluit:  21-10-2021   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:   het Het vellen of te doen 

vellen van een houtopstand 
(Sophora japonica))   

Locatie:  Blokweerweg t.h.v. nr. 31    
Datum besluit:  21-10-2021   
 

Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van acht houtopstanden 
(esdoorn))   

Locatie:  Oost Kinderdijk 9    
Datum besluit:  22-10-2021   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van vijf houtopstanden 
(linden))   

Locatie:  Oost Kinderdijk 9   
Datum besluit:  22-10-2021   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  
(Prunus))   

Locatie:  Randweg achter nr. 141    
Datum besluit:  22-10-2021

Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning 
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 vervangen van het  

huidige voorgevelkozijn   
Locatie:  Dam 71   
Datum ontvangst: 21-10-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO   
Voor:   het bouwen van een twee-

laagse aanbouw met terras 
aan de achterzijde van de 
woning   

Locatie:  Oost Kinderdijk 21   
Datum ontvangst: 18-10-2021   

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het inrichten van een bouw-

plaats   
Locatie:  Ieplaan 2   
Datum ontvangst: 18-10-2021   
 
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, 
woensdag 3 november 2021
         
 
     

Nieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

Omschrijving:   het gebruik maken van de 
doorlopende collectevergun-
ning voor Fonds Gehandi-
captensport van 3 t/m 9 april 
2022

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  21 oktober 2021
Zaaknummer:  Z-21-398593

Omschrijving:  standplaats voor de  
verkoop van oliebollen op 
31 december 2021 

Locatie:   Van Hogendorpweg te 
gemeente Alblasserdam

Datum besluit:  15 oktober 2021
Zaaknummer:  Z-21-397954

Omschrijving:   het exploiteren van een terras
Locatie:   Plantageweg 21 te  

Alblasserdam
Datum besluit:  18 oktober 2021
Zaaknummer:  Z-21-395165
 

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,  
Postbus 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  
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 
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.




