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Blik op de raad

Alcoholverordening
De alcoholverordening 
is door de gemeente-
raad vastgesteld i.v.m. 
de nieuw ingetreden 
Alcoholwet. De lokale 
regelgeving is geactu-
aliseerd met het doel 
schadelijke gevolgen 
van alcoholgebruik te 
voorkomen.  
De schenktijden van 
verenigingen zijn bepaald op een uur vóór,  
tijdens en drie uur na de hoofdactiviteit.  
De PvdA wilde dit verruimen, wat niet op  
VVD-steun kon rekenen. Oneerlijke concurrentie 
met horeca wil de VVD niet.
Naast de alcoholverordening wil de gemeente 
in 2023 een geactualiseerd preventie- en 
handhavingsplan alcohol opstellen als gevolg 
van de Alcoholwet. Communicatie naar allen 
die het betreft is onderdeel van dit preventie- 
en handhavingsplan. Een motie van PvdA/SGP 
om het college hiertoe te bewegen is daarom 
overbodig naar mening van de VVD. 

Succes
Iedereen in het  
nieuwe bestuur van 
Alblasserdam verdient 
een welgemeende 
succeswens. Allereerst 
de nieuwe wethouders. 
De diverse opgaven in 
het dorp zijn groot.  
Een vergrijzende 
bevolking vraagt 
steeds meer zorg en 
dreigt onbetaalbaar te 
worden. Armoede ligt op de loer. En we willen 
bijvoorbeeld ook een mooi straatbeeld. Ga er 
maar aan staan. Zij verdienen onze steun. Van 
ons mag u een kritische houding verwachten, 
opbouwend, innovatief en sociaal.  
Ook succes voor alle raadsleden, een taak 
met veel verantwoording. Voor burgemeester 
Paans gaan de laatste maanden in als burger-
vader. Respect voor zijn beslissing en succes 
voor zijn toekomst. O ja, er is er één die ik 
speciaal succes wil wensen; onze commissie-
griffier Anneke Bode. Zij gaat in Hardinxveld 
werken. De raad gaat haar missen! 

Het zwembad moet 
blijven!
Als ChristenUnie zijn 
we best geschrokken 
van de eerste berich-
ten van een gevaarlijke 
situatie in het
zwembad. We zijn blij 
met het daadkrachtig 
handelen bij deze 
gevaarlijke situatie om 
het zwembad direct te 
sluiten, dat is uiteraard heel vervelend.
Na de berichten voelden wij net als veel inwo-
ners een soort van boosheid en ongeloof dat
dit gebeurd is met zo’n nieuw zwembad.  
We willen duidelijkheid en weten waar het fout 
is gegaan, wie daarvoor verantwoordelijk is en 
of de schade verhaald kan worden. Er wordt 
onderzoek gedaan naar reparatie van het  
huidige zwembad of één met een betonnen  
bak; bij die laatste is bij gebruik zo’n 50% minder 
energie nodig. Onze voorkeur is om te gaan 
voor een betonnen bak maar in september  
zullen we pas de echte keuze kunnen maken.

Samen Alblasserdam
Dorp in verbinding, 
fit en groen, eigen 
verantwoording, 
belangrijke rol voor 
het verenigingsleven 
en een daadkrachtige 
betrouwbare overheid; 
kernwoorden van  
het nieuwe collegepro-
gramma. 
Het nieuwe college kon 
hiermee direct aan de 
slag; verkeersveiligheid op de Oost-Kinderdijk, 
een nog niet uitgewerkt antwoord op de over-
last aan de Ponykade en uitvoering geven aan 
de nieuwe alcoholverordening. Thema’s waarin 
het college zijn ambitie kan waarmaken.  
Wethouders gaan de nieuwe alcoholverordening 
onder de aandacht brengen, met name bij 
verenigingen. Los daarvan komt er volgend jaar 
een preventie- en communicatiebeleid voor 
verantwoord alcoholgebruik. Wethouders en 
raad gaan meer in verbinding om gezamenlijk te 
zoeken naar oplossingen. De wijk in, samen met 
burgers en verenigingen. 

Zwembad
Vorige week heeft D66 
ingestemd met de 
vervolgonderzoeken 
rondom het zwembad, 
zodat er in september 
een keuze gemaakt 
kan worden voor een 
van de opties. Hierbij 
hebben wij onze zorgen 
geuit rondom de 
zwemlessen. Nu het nog 
niet zeker is of alle scholen het schoolzwem-
men komend jaar voortzetten, maken wij ons 
zorgen om de groep kinderen die nog geen 
diploma heeft en geen reguliere zwemlessen 
volgt. We zijn tevreden met de toezegging van 
de wethouder dat hij komende zomer gaat 
kijken welke opties er zijn om deze groep te  
ondersteunen bij het behalen van het  
A-diploma. Daarnaast zijn er wat D66 betreft 
nog twee sporen te bewandelen. Juridisch goed 
uitzoeken of er nog kosten te verhalen zijn en 
goed uitzoeken of we nog lessen kunnen  
trekken uit deze casus. 

Alcoholpreventie
In de raadsvergadering 
is de nieuwe alcohol-
verordening vastge-
steld. Deze verordening 
is bedoeld om excessief 
alcoholgebruik tegen te 
gaan en bevordert de 
gezondheid, veiligheid 
en leefbaarheid in onze 
gemeente. Zeker onder 
jongeren zorgt over-
matig alcoholgebruik 
regelmatig voor problemen en zelfs schade. 
Hierin heeft de gemeente een belangrijke  
zorg- en handhavingstaak. Wij hebben met 
de PvdA in een motie het college opgeroepen 
nu snel werk te maken van het Preventie- en 
Handhavingsplan Alcohol. Hierin zal o.a. de 
communicatie met de betrokken partijen over 
de nieuwe alcoholregelgeving actief worden 
opgepakt. We zijn blij dat deze motie met 
ruime meerderheid is aangenomen.  
Tijdens deze raadsvergadering verwelkomden 
we ook ons nieuwe commissielid John van der 
Molen.

CDA – 
Erno Hartsuiker

CU –  
Jako Sterrenburg

PvdA –  
Wim van Krimpen

D66 –  
Jacco Schook

SGP –  
Corné van Werkhoven

VVD – 
Stavros Barzas

Nieuws

Wie verdient  
volgens u een  
koninklijke  
onderscheiding?

Kent u iemand die zich bijzonder verdien-
stelijk heeft gemaakt voor de samenleving? 
Iemand die altijd klaarstaat voor anderen?  
En dat al jarenlang? Veel verenigingen, instel-
lingen en organisaties zouden zonder de inzet 
van deze mensen vaak niet eens meer kunnen 
bestaan. Daarom roept de burgemeester 
iedereen op om deze mensen voor te dragen 
voor een koninklijke onderscheiding.

Wees op tijd
De meeste koninklijke onderscheidingen reikt 
de burgemeester uit tijdens de Algemene  
Gelegenheid, ook wel de lintjesregen genoemd. 
Dit is meestal de laatste werkdag vóór 
Koningsdag. De procedure van aanvraag tot 
uitreiking neemt veel tijd in beslag. Daarom 
moeten aanvragen voor de lintjesregen voor 
2023 uiterlijk 15 juli 2022 al worden ingediend 
bij de gemeente Alblasserdam.

Meer informatie
Wilt u iemand voordragen of wilt u meer 
informatie over de voorwaarden? Neem dan 
contact op met de afdeling Kabinetszaken.  
Telefonisch te bereiken op 078 – 7706008/ 
078-7706010. U kunt ook een email sturen 
naar bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl. 
Meer informatie over de lintjesregen is ook te 
vinden op www.alblasserdam.nl of op  
www.lintjes.nl.

     

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.
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Raads- en commissievergaderingen

Op woensdag 6 juli vergadert de gemeenteraad 
vanaf 18.00 uur in de raadzaal van de Rederij.  
Tijdens de avond worden de jaarstukken 
2021 behandeld, gevolgd door de Algemene 
Beschouwingen op de Kaderbrief 2023. U bent 

welkom in de zaal maar thuis meekijken kan 
ook via alblasserdam.raadsinformatie.nl/live. 
Wilt u inspreken tijdens de vergadering?  
Laat dit woensdag 6 juli vóór 12.00 uur weten 
via griffier@alblasserdam.nl   

Gemeenteraad houdt algemene  
beschouwingen

Op maandag 4 juli 2022 voeren we straatwerk 
uit aan de Plantageweg ter hoogte van de 
kruising met de Cornelis Smitstraat. Dit gebeurt 
tussen 9.00 en 15.00 uur. Verkeersregelaars 
leiden het verkeer in goede banen. Er kan 
wel sprake zijn van verkeershinder. Bussen 
en vrachtverkeer volgen een omleiding via de 
Blokweerweg/Cortgene/Haven, met uitzonde-
ring van leveranciers van de winkels. 

Het straatwerk is nodig door verzakking van de 
weg. Hierdoor gaan nu met name bussen met 
de bodem over het straatwerk. De werkzaam-
heden worden ter plekke met gele borden 
aangegeven. De omgeving kan merken dat het 
drukker is met verkeer en dat er trillingen zijn 
door het aantrillen van het zand en de klinkers. 
We proberen de overlast tot een minimum te 
beperken.

Nieuws

Straatwerk aan Plantageweg

Van maandag 4 juli tot woensdag 6 juli zijn er 
werkzaamheden aan de Van Wenaeweg en 
de Edisonweg. Aannemingsbedrijf KWS geeft 
deze wegen dan een nieuwe laag asfalt en frist 
de wegmarkering op. Ook werkt het bedrijf 
aan het herstel van de waterafvoer. Het werk 
gebeurt vooral 's avonds en 's nachts.

Afsluitingen
De Van Wenaeweg is op 4 en 5 juli van 19.00 
uur tot 05.00 uur dicht. Op maandag 4 juli en 
woensdag 6 juli wordt ook overdag aan de Van 
Wenaeweg gewerkt. Verkeer kan er dan - met 
mogelijk enige hinder - wel langs. 

De Edisonweg tussen de N915 (Grote Beer) 
en de Burgemeester Keijzerweg is op 4 en 5 
juli tussen 21.00 uur en 05.00 uur in beide 
richtingen dicht. Dit geldt ook voor de busbaan. 
Op dezelfde tijden is ook de Van Coulsterweg 
afgesloten. Overdag zijn deze wegen helemaal 
open voor alle verkeer. De Van Coulsterweg is 
dan bereikbaar via de Van Hennaertweg.  
Overdag geldt een lagere maximumsnelheid 
omdat automobilisten gedeeltelijk over  

uitgefreesd asfalt moeten rijden.
Verkeersregelaars leiden het verkeer tijdens de 
(gedeeltelijke) afsluitingen in goede banen. 

Omleidingen
Ter plekke geven borden een omleidings-
route aan. Verkeer vanaf de A15 richting de 
bedrijventerreinen Hoogendijk en Nieuwland 
Parc gaat tussen 19.00 uur en 5.00 uur via de 
Grote Beer en De Helling. Verkeer van en naar 
Papendrecht kan tussen 21.00 en 5.00 uur 
niet via de Edisonweg en wordt omgeleid via 
de A15, N3 en de Burgemeester Keijzerweg in 
Papendrecht. Voor fietsers gelden de omleidin-
gen niet; zij kunnen de hele tijd gebruik blijven 
maken van de wegen.

Vragen
Heeft u een vraag over de werkzaamheden? 
Stuur dan een mail naar projecten@ 
alblasserdam.nl of bel met 14078.  
Ondernemers kunnen contact opnemen met 
de bedrijvencontactfunctionarissen via  
ondernemen@alblasserdam.nl.

Nieuws

Werk aan Edisonweg en Van Wenaeweg

Nieuws

De gemeente gaat na 1 juli 2023 grafbedekkingen 
verwijderen van algemene graven waarvan de 
uitgiftetermijn van 20 jaar is verlopen. Het gaat 
om de volgende graven:
•  Vak Z, lijn 09 - hierin is begraven van  

8 september 2001 tot en met 5 juni 2002 
•  Vak Z, lijn 08 – hierin is begraven van 10 juni 

2002 tot en met 25 juni 2003
Bent u belanghebbende van één van deze 
graven? Lees dan onderstaande informatie en 
neem zo nodig tijdig contact met ons op.

Herbegraven of cremeren
U kunt de stoffelijke resten laten opgraven en 
herbegraven. Op de Oude Torenhof is her-
begraven mogelijk in een nieuw of bestaand 
particulier graf. Hieraan zijn kosten verbonden. 
Zie daarvoor onze tarievenverordening. Het 
is ook mogelijk de stoffelijke resten te laten 
cremeren of op een andere begraafplaats te 
laten herbegraven. Neem in dat geval ook tijdig 
contact op met het betreffende crematorium 
of begraafplaats voor het regelen van vervoer 
en de nieuwe bestemming, en hun tarieven. 
Hiervoor kunt u ook een uitvaartonderneming 
inschakelen. Een aanvraag voor opgraven en 
herbegraven of cremeren dient uiterlijk 25 juni 
2023 bij ons ontvangen te zijn.

Ruimen stoffelijke resten
Kiest u niet voor herbestemming van de  
stoffelijke resten, dan worden deze op een later 
moment geruimd. Hierover wordt niet individu-
eel gecorrespondeerd. Dit wordt wel gepubli-
ceerd via de daarvoor bestemde kanalen.  
Bij ruiming blijven de stoffelijke resten op de 
Oude Torenhof, in een anoniem verzamelgraf.

Ophalen of vernietigen grafbedekking
Bent u belanghebbende en u wilt niet laten  
opgraven, maar wel het monument ophalen? 
Laat dit dan tijdig weten aan onze beheerder, via 
telefoonnummer 06-23748676. Alle resterende 
gedenktekens en voorwerpen worden na 1 juli 
2023 verwijderd en vernietigd.

Meer informatie
De gemeente stuurt zoveel mogelijk belang-
hebbenden van deze graven een brief met 
informatie. Heeft u geen brief gekregen maar 
bent u wel belanghebbende en wilt u een 
aanvraag doen voor herbegraven of cremeren? 
Neem dan contact met de gemeente op via  
gemeente@alblasserdam.nl, of neem contact 
op met onze Begraafplaatsadministratie,  
Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam of telefoon-
nummer 14-078.

Mededeling over graven waarvan  
uitgiftetermijn is verlopen
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Per 1 juli moet in alle huizen in Nederland op 
iedere woonetage een rookmelder hangen.  
Deze rookmelderplicht bestond al voor nieuw-
bouwhuizen en gaat nu dus ook gelden voor 
bestaande huizen. Jaren van onderzoek heb-
ben uitgewezen dat rookmelders helpen om 
persoonlijk letsel en brandschade te voorkomen. 
De slogan van de jaarlijkse rookmeldercampagne 
is dan ook niet voor niets ‘rookmelders redden 
levens’.

Waarschuwing
Rookmelders voorkomen weliswaar geen brand, 
maar waarschuwen bewoners in een vroeg sta-
dium. Hierdoor neemt de veiligheid in huis di-
rect met sprongen toe, aldus brandonderzoeker 
Joost Ebus van het Instituut Fysieke Veiligheid 
(IFV) en lid van de Adviescommissie Nationale 
Brandpreventieweken. 

Controle
Voor de gemeente is het moeilijk om te  
controleren of iedereen de rookmelders op 
elke woonetage heeft hangen. Bovendien; 
kopen en ophangen is één, maar wie ziet of de 
rookmelders ook goed onderhouden zijn en of 
er werkende batterijen inzaten op het moment 
van brand? Bedenk daarom dat u ze niet ophangt 
voor de minister of voor een verzekeraar, maar 
voor de veiligheid van uzelf en de mensen die 
u lief zijn.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website 
van Brandweer Nederland.  
https://www.brandweer.nl/nieuws/vijf-veel- 
gestelde-vragen-over-de-rookmelderverplich-
ting-per-1-juli/

Nieuws

Rookmelders verplicht in alle huizen

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat op de volgende 
genoemde locatie een voertuig op de weg is 
geplaatst:

Locatie:  Parkeervak aan de  
Pieter de Hooghplaats

Soort voertuig:  Aanhangwagen
Kenteken:  Onbekend
Merk:  Onbekend 
Kleur:   Grijs met een bruine  

bodemplaat

Dit voertuig staat langer dan drie aaneengeslo-
ten dagen op de openbare weg, verkeert  
in onvoldoende staat van onderhoud en/of in 
een kennelijk verwaarloosde toestand.  
Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 5:6  
in samenhang met artikel 5:4 van de Algemene 
plaatselijke verordening Alblasserdam.  
De eigenaar/ houder van dit voertuig kon niet 
worden achterhaald.

Oproep
Gelet op bovengenoemd artikel roepen wij de 
eigenaar of houder van dit voertuig op het  
binnen veertien dagen vanaf publicatie van 
deze bekendmaking te verwijderen en verwijderd 
te houden uit de Gemeente Alblasserdam. 
Indien dit voertuig niet binnen de door het  
college gestelde termijn is verwijderd, gaan wij 
op grond van artikel 125 Gemeentewet in  
samenhang met artikel 5:21 e.v. van de  
Algemene wet bestuursrecht over tot de  
uitoefening van bestuursdwang. Dit houdt in 
dat het college dit voertuig verwijdert. 
Eventuele kosten die hieruit voortvloeien  
kunnen worden verhaald bij de eigenaar of 
houder.

Zienswijze
Voordat wij tot het daadwerkelijk verwijderen 
van het voertuig zullen overgaan stellen wij de 
eigenaar, op basis van artikel 4:8 van de  
Algemene wet bestuursrecht, in de gelegen-
heid een zienswijze op dit voornemen te geven 
binnen 7 dagen na publicatie van deze bekend-
making.
Voor het mondeling indienen van een ziens-
wijze kan de eigenaar van bedoeld voertuig 
contact opnemen met team Toezicht en  
Handhaving via telefoonnummer 14 078.  
Het is ook mogelijk om schriftelijk te reageren. 
Een schriftelijke reactie kan gestuurd worden 
naar handhaving@alblasserdam.nl.
Deze bekendmaking is geen besluit in de zin van 
de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen 
van bezwaar of beroep is dan ook niet mogelijk.
Heeft u een vraag? Neem contact op met team 
Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 
14 078.

Defect voertuig aan de Pieter de 
Hooghplaats 

Nieuws

Wilt u zich inzetten voor de gemeente en  
mensen uit uw buurt? Vindt u energie  
besparen interessant en ziet u kansen?  
Wij zoeken inwoners die het leuk vinden om 
anderen te helpen met het duurzamer maken 
van de woning.

Samen met de Stichting Welzijn Alblasserdam 
en het Regionaal Energieloket willen we  
inwoners helpen met het besparen van  
energie. Samen staan we voor een grote 
uitdaging rond ons energiegebruik. Met kleine 
maatregelen in huis kunnen we vast een stap 
zetten. Wat we niet verbruiken, hoeven we 
ook niet op te wekken en te betalen.  
Mensen willen vaak wel, maar weten niet 
altijd wat ze kunnen doen of waar ze moeten 
beginnen. Een leuke manier om geholpen te 
worden is door dorpsgenoten die hiermee al 
ervaring hebben: de energiecoaches 

Wat doet een energiecoach
Een energiecoach zet zich graag in voor het 
verduurzamen van onze gemeente. Hij of zij 
heeft enige ervaring met energie besparen, 
leert graag iets nieuws, kan goed luisteren 
en is vriendelijk en creatief. Als energiecoach 
helpt u wijk-, buurt- en straatgenoten op weg 
om energiezuinig te gaan wonen. U voert  
gesprekken bij mensen thuis om informatie 
en tips te geven over energiebesparing.  
Of u helpt met het installeren van tocht-
strips en radiatorfolie. Uiteraard krijg krijgt 
u een uitgebreide training van het Regionaal 
Energieloket en begeleiding vanuit Stichting 
Welzijn Alblasserdam

Informatie en  aanmelden
Meer informatie of aanmelden als  
energiecoach? Ga naar:
https://regionaalenergieloket.nl/ 
alblasserdam/algemeen-energiecoach

Interesse in energie besparen?  
Meld u aan als energiecoach



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

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Kap  

Voor:    het plaatsen van een 
   aanbouw   
Locatie:   van Eesterensingel 128    
Datum besluit:  13-06-2022     
    
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  
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 aanvraag om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het uitbreiden van de 
   bestaande terras   
Locatie:   Dam 65   
Datum besluit:  15-06-2022   
        
Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Vergunningen & Bekendmakingen

Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een  
omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van  

een dakopbouw   
Locatie:   Prinses  
   Marijkestraat 24   
Datum ontvangst:  17-06-2022   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een  
    dakkapel op het 
   voordakvlak van 
   de woning   
Locatie:   Randweg 101    
Datum ontvangst:  13-06-2022   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:    het realiseren van een 

bouwplaats   
Locatie:   Rijnstraat 130   
Datum ontvangst:  14-06-2022   

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. 
       
Vergunningen en Meldingen, 
29 juni 2022 
       
       

Gemeentenieuws


