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Postadres:  Postbus 2,  
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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!

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

Opgang Nedersassen 
De gemeenteraad gaf 
in de afgelopen raads-
vergadering groen licht 
voor de veelbesproken 
opgang Nedersassen. 
De vertegenwoordigers 
van ouderenbonden en 
gehandicaptenbonden 
zijn, samen met het 
CDA, actief betrokken 
geweest bij de plannen 
voor deze opgang en met name voor de lift. 
Zij zijn de toekomstige gebruikers. Tijdens de 
laatste lockdown werden we geconfronteerd 
met de sluiting van de Hema en was er dus 
geen lift en geen roltrap. De bibliotheek en de 
Rederij waren wel geopend. Dit bewijst maar 
weer dat een onafhankelijke opgang met lift 
geen overbodige luxe is. 
Alblasserdam verdient een goede en mooie  
opgang bij Nedersassen die het Makado  
verbindt met het Raadhuisplein, de Rederij, 
met de bibliotheek en de winkels  
daaromheen.

Nieuw jaar
In de eerste raads-
vergadering van 2022 
werd door de burge-
meester het ambtsge-
bed uitgesproken.
Dank aan God dat we 
het afgelopen jaar ge-
spaard zijn gebleven en 
zegen gevraagd voor 
het volbrengen van 
de werkzaamheden 
die ons in dit jaar zijn 
opgelegd. Schenk ons wijsheid en voorzichtig-
heid en doe onze beraadslagingen strekken tot 
Uw eer en tot bevordering der ware belangen 
van deze gemeente. Als CU zeggen we hier van 
harte Amen op en we wensen alle inwoners 
een gezegend en gezond 2022 toe. In deze 
raadsvergadering verder veel hamerstukken 
van onderwerpen die in de commissies al  
besproken zijn. Zo zijn er weer stappen ge-
nomen om de kosten van de Jeugdzorg in de 
hand te houden en kan de opgang Nedersassen 
gerealiseerd gaan worden. Het is hard nodig en 
we kijken er naar uit.

Voor de verandering
Als D66 willen we een 
raadsprogramma.  
Dit is een programma 
waarin de doelen en 
uitdagingen voor de 
komende vier jaar 
worden benoemd. 
Geen dichtgetimmerd 
coalitieakkoord, maar 
ruimte voor alle par-
tijen. Hierdoor ontstaat 
meer ruimte voor de kennis en goede ideeën 
van inwoners. Na het vaststellen van het raads-
programma zullen bestuurders gevonden moe-
ten worden om dit programma uit te voeren. 
Wij streven naar een wethouderbenoemings-
commissie. Deze commissie gaat op zoek gaat 
naar de beste wethouders. Iedere inwoner met 
goede ideeën mag van het gemeentebestuur 
verwachten dat hier serieus en met een open 
houding naar gekeken wordt. Door het werken 
met een raadsprogramma zullen deze ideeën 
ook op een betere manier voorgelegd kunnen 
worden aan de raad.

Kleine dingen doen 
er toe
Er zijn deze maand 
belangrijke besluiten 
genomen. Onze  
collega’s schrijven daar 
vast over. Maar soms 
zijn er kwesties die 
voor een enkele burger 
ingrijpend kunnen zijn. 
De PvdA stelde vragen 
over de gehandicapten-
parkeerkaart en -plaats. 
De procedure zoals de site van de gemeente 
Alblasserdam ons informeert is niet logisch.  
Je zou het idee krijgen dat je een vermogen 
moet betalen voor zo’n papiertje achter de  
autoruit. In de praktijk valt het mee maar 
duidelijkheid voor alles. Ook de behandeltijd 
van de aanvraag kan niet. Twaalf weken door 
wachttijd bij de keuringsarts is te lang. Wij zijn 
blij met de toezegging van wethouder Kees 
Jongmans dat hij de kosten, termijn en voor-
lichting op de site tegen het licht gaat houden 
en met verbeterde voorstellen gaat komen. 

Kritisch blijven
De afgelopen maanden 
zijn heel wat bouw-
plannen de revue 
gepasseerd. Zo ook de 
afgelopen raadsronde 
waar in de commissie 
Grondgebied bouwplan 
Hardam evenals de 
Baas- en Jonkerlocatie 
zijn besproken. De SGP 
staat positief tegenover 
deze ontwikkelingen daar veelal bedrijfsac-
tiviteiten worden vervangen voor wonen en 
groen. Toch zijn bij beide plannen nog kantte-
keningen te maken. Met name bij de ontwik-
keling Jonker mist de SGP fractie een goede 
ruimtelijke onderbouwing van de voorgestelde 
keuzes zoals aantallen, hoogten en waarom nu 
op locaties woningen worden voorgesteld die 
in het verleden ‘not done’ waren. Daar de  
beantwoording van de vragen meer tijd kost 
heeft besluitvorming nog niet plaatsgevonden.

Bouwen aan de dijk 
Afgelopen weken zijn 
er diverse kleinere 
bouwplannen aan de 
dijk in de commissie 
en raad besproken. 
Het betreft meestal 
het vervangen van 
bedrijfsgebouwen/ 
kassen door woning-
bouw onder aan 
de Oost Kinderdijk 
gelegen. Groot dilemma 
daarbij is vaak de zorg om de verkeersaan-
sluiting op de dijk, bouwen in het groen en de 
zorgen en inbreuk op privacy en woongenot 
van de omwonenden. De VVD is uiteraard 
voor woningbouw voor onze inwoners,  
maar niet tegen elke prijs. We willen ons dorp 
leefbaar houden voor iedere inwoner dus ook 
de omwonenden van die woningbouwlocaties. 
In de raadsvergadering van februari zal daar 
besluitvorming over gaan plaatsvinden.  
Onze insteek is dus bekend! 

PvdA - Wim van 
Krimpen

D66 - Ramon Pardo 
Kruidenier

ChristenUnie -  
Jako Sterrenburg

SGP - Jaco Brand

VVD - Arjan Dekker

CDA - Jan de Kok

Nieuws

Onderzoek naar 
situatie zwembad 
Blokweer
Rond 15 februari hopen we meer duidelijk-
heid te kunnen geven over zwembad  
Blokweer. Vanwege roestvorming op de 
zwembadbak hebben we het zwembad op 
dinsdag 1 februari uit voorzorg gesloten. 
Dit beluit nam het gemeentebestuur samen 
met de Beheer Stichting Sport Alblasserdam 
(BSSA). ,,Hoe vervelend het ook is voor de 
bezoekers van het zwembad, veiligheid staat 
voorop'', zei wethouder Arjan Kraijo daarover.

Waterpeil omlaag gebracht
Een onderzoek moet duidelijk maken hoe het 
gesteld is met de constructie van het zwembad.  
En wat dit betekent voor de toekomst.  
De uitkomst hiervan verwachten we rond 15 
februari. BSSA heeft het waterpeil in het bad 
intussen laten zakken. Hierdoor is de druk op 
de constructie afgenomen. De horeca in het 
sportcentrum ging zondag weer open. 

Vernieuwde inzichten
De zwembadbak van zwembad Blokweer is 
van Roest Vast Staal (RVS). Sinds de opening 
van het zwembad in 2014 zijn er vernieuwde 
inzichten over het gebruik van RVS in  
zwembaden. Dit heeft geleid tot aangepaste 
regelgeving in het Bouwbesluit. Daarom houden  
we de veiligheid scherp in de gaten. 

Meer informatie
Wij begrijpen dat de plotselinge sluiting van 
het zwembad voor de vele gebruikers vervelend 
is. Wij vonden het fijn om te horen dat veel 
mensen begripvol reageerden. Mensen met 
een urgente vraag kunnen die stellen via het 
e-mailadres info@blokweer.nl, om de telefoon 
niet te overbelasten. Na 15 februari worden 
de gebruikers opnieuw door het zwembad 
geïnformeerd. Via de QR-code komt u bij een 
filmpje op YouTube waarin wethouder Arjan 
Kraijo en BSSA-voorzitter Lykele Bokhorst 
een toelichting geven op de sluiting van het 
zwembad.

Raads- en commissievergaderingen

Op dinsdagavond 15 februari vergadert de 
commissie Grondgebied in de Raadzaal van de 
Rederij vanaf 19.30 uur. De commissie Bestuur 
en Samenleving vergadert op hetzelfde moment 

digitaal. Live meekijken kan via https://alblas-
serdam.raadsinformatie.nl/live. De agenda's zijn 
te vinden via de website van de gemeenteraad  
https://raad.alblasserdam.nl/vergaderingen.

Commissievergaderingen
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Plaats

Bioscoop Landvast
Haven 4, 
Alblasserdam

Gemeentehuis 
Raadhuisplein 3, 
Zwijndrecht 

Gemeentehuis
Raadhuisplein 1, 
Hardinxveld-Giessendam

Plaats

VV Peursum
Sportplein 2C, Giessen-
burg/ Molenlanden

Andreaskerk
Jacob van Heemskerck-
straat 19, Dordrecht

Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7,
Sliedrecht 

Dag

Bent u nog niet of nog niet volledig gevaccineerd?

Tijd
Tussen 12.00 - 18.00 uur

Gratis vaccinatie
De vaccinatie tegen corona is gratis 

Kinderen 
Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij
de vaste vaccinatielocaties in Gorinchem, Dordrecht en Puttershoek.

Meer informatie over corona 
Wilt u meer informatie over de vaccinatie tegen corona? Kom dan
gerust om uw vragen te stellen. U kiest zelf of u de vaccinatie wilt.

Legitimatie  
Neem een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee.

Prikken in de buurt 
Van 7 februari t/m 26 februari 

Zes tijdelijke vaccinatieplekken 
Zonder afspraak 1ste, 2de en boosterprik

U kunt zonder afspraak terecht voor uw 1ste, 2de en
boosterprik bij de volgende vaccinatieplekken:

Maandag t/m
dinsdag 

Woensdag t/m
donderdag

Vrijdag t/m
zaterdag  

Nieuws

In Nederland heerst vogelgriep. Wilde watervo-
gels zoals eenden en ganzen kunnen hiermee 
besmet zijn. De GGD adviseert zieke of dode 
wilde watervogels niet aan te raken. En om uw 
hond aan de lijn te houden op plekken waar 
dode watervogels kunnen liggen.

Dode vogels gezien? Geef het door
Ziet u meerdere dode vogels op één plek? Dan 
kunt u dit melden. Op de website van de GGD 
leest u meer informatie en vindt u een link naar 
het meldpunt. Kijk op www.ggdzhz.nl en zoek 
op vogelgriep. Ook via ons meldpunt openbare 
ruimte kunt u melding maken van dode dieren. 
De link naar het meldpunt staat op www.alblas-
serdam.nl. U kunt ook telefonisch een melding 
doorgeven via telefoonnummer 14078.

Maatregelen tegen vogelgriep
In oktober 2021 is in Nederland opnieuw vogel-
griep vastgesteld. Daarom gelden er sindsdien 
landelijke maatregelen voor pluimveehou-

ders en hobbyhouders, zoals een ophok- of 
afschermplicht. In onze regio zijn er nog geen 
uitbraken bij bedrijven. De GGD heeft wel 
meldingen ontvangen van mensen die klachten 
hebben na (onbeschermd) contact met dode 
wilde vogels.

Wat is vogelgriep
Vogelgriep is een besmettelijke dierziekte die 
voor (water)vogels en dus ook kippen, kalkoe-
nen, eenden en ganzen gevaarlijk kan zijn. 
Er bestaan verschillende vogelgriepvirussen 
onder wilde watervogels. Zij kunnen de ziekte 
verspreiden naar pluimvee. De ziekte kan mild 
of ernstig verlopen. Dat hangt af van het soort 
virus. Vogelgriep komt bij mensen vrijwel niet 
voor. Alleen door direct contact met besmette 
dieren kun je het oplopen. Zoals bijvoorbeeld 
bij de verzorging van dieren. Door uzelf te 
beschermen, bijvoorbeeld door handschoenen 
te dragen, wordt dit risico kleiner.

Houd afstand van dode watervogels  
om vogelgriep

Nieuws

De tijdelijke vaccinatielocatie van de GGD in 
Landvast werd afgelopen maandag- en  
dinsdagmiddag goed bezocht. Ook de komende 
twee weken kunt op maandag en dinsdag vanaf 
12.00 uur in Landvast terecht voor vragen over 
het vaccin tegen corona. Bovendien kunt u er 
gratis en zonder afspraak uw eerste, tweede of  
boostervaccinatie halen. 

Prikken in de buurt
De GGD wil het voor mensen zo makkelijk 
mogelijk maken om zich te laten vaccineren. 
Daarom opent de dienst zes tijdelijke vaccinatie-
locaties in de regio waaronder in Landvast.  
De zes tijdelijke locaties komen naast de vaste 

vaccinatielocaties in Gorinchem, Dordrecht en 
Puttershoek.

Ook in andere gemeenten
Tot en met zaterdag 26 februari zijn de 
locaties te vinden in de gemeenten Alblasser-
dam, Molenlanden, Zwijndrecht, Dordrecht, 
Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht. U hoeft 
niet per se naar Landvast te gaan. U bent ook 
welkom bij een van de tijdelijke locaties in de 
andere gemeenten [op de afbeelding bij dit  
bericht staan de locaties]. De tijdelijke 
vaccinatie locaties van de GGD zijn steeds twee 
dagen tegelijk in twee gemeenten open van 
12.00 uur tot 18.00 uur.

Vaccinatie of booster halen in eigen dorp

Vergunningen & Bekendmakingen

Op 4 februari 2022 besloot het centraal  
stembureau om 10.00 uur in een openbare 
zitting over:
• de geldigheid van de kandidatenlijsten
•  handhaving van de daarop voorkomende 

kandidaten
• handhaving van de geplaatste aanduiding
• de nummering van de kandidatenlijsten

Dit zijn de toegekende nummers van de 
kandidatenlijsten:
1  Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

2  Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
3  CDA
4  VVD
5  D66
6  ChristenUnie

De toegekende nummers van de kandidaten-
lijsten staan ook op het proces-verbaal I4.  
Het proces-verbaal ligt ter inzage bij receptie 
van de gemeente en op www.alblasserdam.nl/
verkiezingen.

Toekenning nummers kandidatenlijsten 

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor: 

Omschrijving:   standplaats voor de verkoop 
van paling en zalm van 12 
februari t/m 3 december 
2022 

Locatie:    Wilgenplein te gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  11 januari 2022
Zaaknummer:  Z-22-402350

Omschrijving:   standplaats voor de  
verkoop van vis op zaterdag 
vanaf 19 maart 2022 

Locatie:    Scheldeplein te gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  12 januari 2022
Zaaknummer:   Z-22-402427

Omschrijving:   het houden van een collect 
voor Stichting Ontmoeting 
van 9  t/m 14 mei 2022

Locatie:    Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  20 januari 2022
Zaaknummer:   Z-22-402785

Omschrijving:   standplaats voor  
borstkankeronderzoek van 
juni t/m november 2022 

Locatie:    Raadhuisplein te  
gemeente Alblasserdam

Datum besluit:  12 januari 2022
Zaaknummer:  Z-21-399568

Omschrijving:   het innemen van een stand-
plaats voor verkoop paling 
en zalm op de zaterdag

Locatie:    Wilgenplein te gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  11 januari 2022
Zaaknummer:  Z-22-402463

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.



Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw    
Voor:   het uitbreiden van de  

huidige kantoorunits  
Locatie:  Nieuwland Parc 429   
Datum besluit:  26-01-2022

Activiteit:  Bouw 
Voor:   het plaatsen van een  

dakkapel op Van  
Hogendorpweg 36   

Locatie:  Van Hogendorpweg 36   
Datum besluit:  24-01-2022  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 

Voor:   het realiseren van een  
tuinverbouwing  

Locatie:  IJsvogel 13   
Datum besluit:  28-01-2022  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO

Voor:   het plaatsen van een  
dakopbouw gelijk aan de 
buren  

Locatie:  Kievitstraat 19   
Datum besluit:  24-01-2022  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:   het realiseren van een 

bouwplaats  

Locatie:  De Savornin Lohmanweg   
Datum besluit:  28-01-2022  
   
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzend-
datum 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 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:  Bouw 
Voor:   het plaatsen van een dak-

kapel op de voorkant en een 
dakopbouw op de achterkant 
van de woning  

Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
melding in het kader van activiteitenbesluit 
milieubeheer hebben ontvangen:

Activiteit:
• Milieu (melding)

Voor: Melding Activiteitenbesluit Hoogendijk 2 
Alblasserdam

Inrichting: Braanker Warehousing B.V.

Het gaat over het veranderen van het trans-
portbedrijf gelegen aan het Nieuwland Parc 
211 te Alblasserdam. De verandering betreft 
een uitbreiding van het bedrijf met het pand 

gelegen aan de Hoogendijk 2 te Alblasserdam.

Locatie: Hoogendijk 2 te Alblasserdam
Datum ontvangst: 24 januari 2022

Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-22-403227.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder 
verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen 
worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst  
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op 
dat deze bekendmaking uitsluitend een  
informatief karakter heeft.

Activiteitenbesluit milieubeheer  
Hoogendijk 2 te Alblasserdam

Locatie:  Papaverstraat 38   
Datum besluit:  27-01-2022  

Activiteit:  Kap 
Voor:  het kappen van een es  
Locatie:   Waalsingel tegenover  

huisnummer 52
Datum besluit:  26-01-2022  

Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning
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 op de woning
Locatie:  Brederostraat 53   
Datum ontvangst:  28-01-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:   het realiseren van een 

uitbouw aan de achter- en 
zijgevel van de woning

Locatie:  Goudsbloemstraat 2   
Datum ontvangst: 25-01-2022  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 

Voor:  het bouwen van een woning  
Locatie:  West Kinderdijk 333  
Datum ontvangst: 25-01-2022  

Activiteit:  Bouw, Inrit/Uitweg, Kap 
Voor:   het bouwen van 20 apparte-

menten, nabij Boezem 31  
Locatie:  De Boezem 31   
Datum ontvangst: 28-01-2022  

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO 

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

Locatie:  Kade 1  
Datum ontvangst: 28-01-2022  

Activiteit:  Inrit/Uitweg 
Voor:   het aanleggen of wijzigen  

van een weg  
Locatie:  De Helling 1   
Datum ontvangst: 25-01-2022  

Activiteit: Roerende zaken 
Voor:   tijdelijke 'brug' van berm 

naar tuin t.b.v. tuinaanleg  
Locatie:  Vinkenpolderweg 27 d   
Datum ontvangst: 24-01-2022  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:   het plaatsen van een 6 m2 

bouwcontainer op een  
parkeervak voor de woning  

Locatie:  Waalsmondelaan 42   
Datum ontvangst:  25-01-2022  

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:  Roerende zaken 
Voor:   het plaatsen van een over-

kapping en een schutting 
met poort 

Locatie:  Zeevaartstraat 67   
Datum ontvangst: 28-01-2022  

Vergunningen en Meldingen, 
9 februari 2022

       

  


