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Even voorstellen

 

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 
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.  
Tel.: 078 - 202 11 11,  
email: alblasserdam@jeugdteamszhz.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 www.fixi.nl of de Fixi-app kunt u snel 
digitaal een melding doen over gebreken 
of ongemakken in de openbare ruimte. 
Denk bijvoorbeeld aan een kapot 
speeltoestel of een gat in de weg.  
Voor wensen of vragen over beleid 
gebruikt u ons contactformulier.

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
Gemeentenieuws is een uitgave van de 
gemeente Alblasserdam. Heeft u vragen 
naar aanleiding van deze pagina of wilt u 
reageren? Stuur dan een mail naar 
communicatie@alblasserdam.nl.

 

 

Freek de Gier
Jarig op 20 April 

Lievelingsgerecht  
Grieks, Italiaans

Favoriete plek in het dorp  
Thuis, in de Polderstraat

Hobby’s   
 Alles met water (bootje varen), strand,  
muziek, film, koken

Laatste boek  
Mr. Mercedes, van Stephen King

Politieke partij 
VVD

Portefeuille  
Wonen, bereikbaarheid en omgevingsvisie

Als wethouder wil ik  
 Middels een prettige en constructieve  
samenwerking collega's college, raad 
en collega's ambtenaren mooie doelen 
realiseren.

Ik ga mij sterk maken voor  
 Realiseren van nieuwe woningen, zowel  
door bestaande projecten af te maken als  
nieuwe projecten te beginnen.

Wat verder nog leuk is om te  
vermelden  
Vrienden hadden verwacht dat ik het  
wat rustiger aan ging doen, dus sommige 
reageerden nogal verbaasd toen ik  
wethouder werd.

 

Margreet de Deugd
Jarig op 23 december

Lievelingsgerecht  
Alles met vis

Favoriete plek in het dorp  
Mijn volkstuin aan het einde van de  
Plantageweg

Hobby’s   
Wandelen, fietsen en zingen

Laatste boek  
Willem die Madoc maakte, van Nico Dros

Politieke partij 
CDA

Portefeuille  
Jeugd, sociaal domein en cultuur

Als wethouder wil ik  
Het goede behouden en waar nodig  
verder versterken

Ik ga mij sterk maken voor  
Een krachtige samenleving waarin  
mensen oog hebben voor elkaar

Wat verder nog leuk is om te  
vermelden  
Tot de zomer combineer ik het  
wethouderschap met mijn baan als  
directeur van 2 basisscholen, zodat ik  
het schooljaar goed kan afronden. 

 

Ramon Pardo 
Jarig op 5 april 

Lievelingsgerecht  
Rode kool met suddervlees

Favoriete plek in het dorp  
De nieuwe bankjes bij de waterbus met 
uitzicht op de Noord

Hobby’s   
Politiek, wandelen en (ooit hopelijk weer) 
wielrennen

Laatste boek  
De fundamenten, van Ramsey Nasr

Politieke partij 
D66

Portefeuille  
Financiën, economie, toerisme en  
regionale samenwerking 

Als wethouder wil ik 
Bijdragen aan een dorp waar iedereen 
over 30 jaar ook nog met plezier woont 

Ik ga mij sterk maken voor  
De positie van Alblasserdam in de regio  

Wat verder nog leuk is om te  
vermelden  
Ik ben geboren en opgegroeid "op zuid" 
met dat ene woord...

 

Marten Japenga  
Jarig op 7 april 

Lievelingsgerecht  
Lasagne

Favoriete plek in het dorp  
Filmtheater Landvast 

Hobby’s   
Lezen, reizen

Laatste boek  
Levensroman, van Johannes Post

Politieke partij 
ChristenUnie

Portefeuille  
Buitenruimte en duurzaamheid

Als wethouder wil ik  
Samen met inwoners aan de slag voor 
Alblasserdam

Ik ga mij sterk maken voor  
Een goede samenwerking in buurten en 
met organisaties  

Wat verder nog leuk is om te  
vermelden  
Mijn vrouw en ik zijn trotse grootouders 
van 4 kleinkinderen

Op 2 juni heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de benoeming van vier nieuwe  wethouders. Freek de Gier, Margreet de Deugd, Ramon Pardo en Marten Japenga gaan zich de komende vier 
jaar inzetten voor Alblasserdam. Hieronder stellen zij zichzelf aan u voor. 

Maak kennis met de nieuwe wethouders
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Nieuws

Raads- en commissievergaderingen

Afgelopen maandag 13 juni is de provincie 
Zuid-Holland verder gegaan met de aanleg 
van een busbaan op de Edisonweg in  
Alblasserdam. De werkzaamheden waren in 
april gestart maar hebben stilgelegen na het 
scooterongeluk op 6 mei. 

De busbaan komt op de Edisonweg vanaf  
de Van Wenaeweg richting de Grote Beer. 
Door de nieuwe busbaan kan de bus in geval 
van drukte nog steeds een betrouwbare 
dienstregeling rijden. Daarmee wordt het 
openbaar vervoer aantrekkelijker.

Minder rijstroken en één weekendafsluiting
Tijdens dit grote werk aan de weg is er tussen 
9.00 en 15.00 uur vanuit Papendrecht richting 
Alblasserdam één rijstrook beschikbaar.  
Het verkeer moet altijd langs de werkzaam-
heden kunnen rijden. Het moet wel rekening 
houden met extra drukte en reistijd.  
Tijdens de spits zijn beide rijstroken open.
 
Weekend dicht
Van vrijdag 24 juni 20.00 uur tot maandag  
27 juni 5.00 uur moet het kruispunt ter hoogte 
van het viaduct bij de Grote Beer dicht.  
Verkeer rijdt om via de A15 en N3.

Vervolg aanleg busbaan Edisonweg 

Vergaderingen gemeenteraad

Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam hebben besloten de adresgegevens te 
wijzigen van:
Naam   Ye, G.  
Geboren   23-09-1980 
Datum uitschrijving 17-05-2022

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 bezwaar-
schrift 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 
(bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie); de 
reden waarom u bezwaar maakt; het telefoon-
nummer waarop u overdag bereikbaar bent; 
de datum en uw handtekening.

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

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een 
   dakkapel aan de voorgevel  
Locatie:   Blokweerweg 107   
Datum besluit:  02-06-2022  

Activiteit:  Bouw
Voor:    het realiseren van een 

interne verbouwing  
Locatie:   Plantageweg 30   
Datum besluit:  01-06-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel a/d voorgevel  
Locatie:   Reederijstraat 27   
Datum besluit:  02-06-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het realiseren van een 

gevelwijziging  
Locatie:   Van Hennaertweg 2   
Datum besluit:  30-05-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het bouwen van een schuur 

in de achtertuin  
Locatie:   Vinkenpolderweg 1   
Datum besluit:  02-06-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het wijzigen van de gevels 

van het pand  
Locatie:   Vinkenpolderweg 17   
Datum besluit:  31-05-2022  

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO 

Voor:    ten behoeve van opvang 
vluchtelingen tijdelijke  
wijziging bestemmingsplan  

Locatie:   Ieplaan 9   
Datum besluit:  30-05-2022  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:    het in gebruik nemen van 2 

parkeervakken  
Locatie:   De Drentsehof 23   
Datum besluit:  30-05-2022  

      

Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving:   ontheffing geluidhinder  

in verband met asfalterings-
werkzaamheden op 4 en  
5 juli 2022 

Locatie:    Edisonweg en Van  
Wenaeweg Gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  25 mei 2022
Zaaknummer:  Z-22-409077

Omschrijving;   28 juni 2022 het houden 
van de Alblasserdamse 
Haringparty

Locatie:    Van Hennaertweg 3  
Alblasserdam

Datum besluit:  08 juni 2022
Zaaknummer:  Z-22-407945

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

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Uitschrijving uit de basisregistratie  
personen (art. 2.22 wet BRP)

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 
juni in de raadzaal op de Rederij. Agenda en 
stukken treft u vanaf donderdag 16 juni in het 
Raadsinformatiesysteem (RIS) op de website van 
de gemeente Alblasserdam. Wilt u inspreken 
bij de raad? Meld dit dan zo spoedig mogelijk, 

maar uiterlijk dinsdag 21 juni 12.00 uur, bij  
griffier@alblasserdam.nl, dan ontvangt u 
nadere informatie. De vergadering kunt u live 
volgen via alblasserdam.notubiz.nl/live of via 
de website van de gemeente Alblasserdam.      
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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 dagte-
kening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar zich richt en de gronden van 
het bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht 
aan het college van burgemeester en wet-
houders 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 Rot-
terdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam).

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  

zonnepanelen  
Locatie:   Dam 57 a   
Datum ontvangst:  03-06-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het verbouwen van het pand  
Locatie:   Reederijstraat 36  
Datum ontvangst: 02-06-2022  

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of doen vellen 

van een houtopstand (thuja) 
in de achtertuin  

Locatie:   Frederik Hendrikstraat 12   
Datum ontvangst: 01-06-2022  

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of doen vellen 

van twee houtopstanden 
(chamaecyparis)) in de 
achtertuin  

Locatie:   Mauritsstraat 17   
Datum ontvangst: 01-06-2022  

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van 10 diverse bomen  
Locatie:   Willem de Zwijgerlaan 9   
Datum ontvangst: 24-05-2022  

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of doen vellen 

van zeven houtopstanden 
(Picea, Aesculus, Thuja, 
Betula) op vier adressen  

Locatie:   Willem de Zwijgerlaan 9   
Datum ontvangst: 01-06-2022  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:    het plaatsen van een  

6 m3 container  
Locatie:   Brasem 5   
Datum ontvangst: 03-06-2022  

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.
      

Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning 
hebben ingetrokken:

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een  

berging/schuur 
Locatie:   Kortland 53 a   
Datum ontvangst:  09-05-2022  

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van 10 diverse bomen  
Locatie:   Willem de Zwijgerlaan 9   
Datum ontvangst:  24-05-2022  

Vergunningen en Meldingen, 15 juni 2022
      

Vergunningen & Bekendmakingen (vervolg)


