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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.

 

Raads- en commissievergaderingen

Op dinsdagavond 22 maart vergadert de ge-
meenteraad vanaf 19.30 uur in De Rederij. Op 
de agenda staat het vaststellen van de bestem-
mingsplannen aan Oost-Kinderdijk en Pijlstoep. 
Agenda en stukken zijn te vinden via https://
raad.alblasserdam.nl/vergaderingen. 

Op donderdag 24 maart staat de laatste raads-
vergadering van de huidige gemeenteraad op 
de planning. Deze start om 19.30 uur. Beide 
vergaderingen worden live uitgezonden via  
https://alblasserdam.notubiz.nl/live. U bent 
beide avonden ook welkom in de raadzaal.

Laatste vergaderingen van huidige 
gemeenteraad

Een nieuwe lente, een veilige haven
Twee jaar duurde de coronapandemie tot nu. 
Met grote effecten op de samenleving. Op jou 
en op mij, op u en op uw dierbaren. Op winkels, 
restaurants, cafés, theaters, bedrijven en instel-
lingen, verenigingen en het verenigingsleven.  
Op ons allemaal. 

Vrijheid
Sinds het begin van de pandemie zijn we negen 
keer van seizoen gewisseld. Buiten is te zien dat 
de tiende keer eraan komt. De krokussen laven 
zich aan zonnestralen, lammetjes dartelen in de 
wei. De natuur ontluikt: de lente is in aantocht: 
een nieuwe lente, een nieuw begin. Hoe mooi 
dat wij juist in dit seizoen de vrijheid van de 
voorzichtige maar vastberaden openstelling 
proeven.

Nieuwe lente
Ook voor onze dorpsgemeenschap breekt een 
nieuwe lente aan. Vandaag, 16 maart, kiezen we 
de nieuwe gemeenteraad. Negentien personen  
die zich verbinden aan zes verschillende poli-
tieke lijsten. Met overtuiging, energie, tijd en 
inbreng zullen zij zich inzetten voor ons dorp. 
Bekende gezichten en ook wat nieuwe. Zeker is 
dat zij een college van burgemeester en wethou-
ders met nieuwe gezichten gaan samenstellen. 
Worden het twee of drie fulltime wethouders of 
worden het vier parttimers? 

Veelbelovend vooruitzicht
Hoe het ook uitpakt, wethouder zijn is een ambt 
dat iemand 24 uur per dag bezighoudt. Zoals 
dat ook geldt voor het ambt van burgemees-
ter. Ik kijk uit naar het vrolijke gedartel van de 
nieuwe ‘kudde’. Zodra er één over De Dam is 
volgen er meer. De ervaring leert dat ze met veel 
energie en onbevangenheid aan de slag zullen 
gaan. Een veelbelovend vooruitzicht!

Blauw-geel hart
Toen ik aan deze column begon, schreef ik hoe 
de komst van een nieuwe lente ook mij raakt. 
Maar inmiddels raakt mij iets heel anders: de 
angstaanjagende agressie van een totaal uit 

Blik op ons college

verbinding geraakte leider van de Russische  
Federatie. Het leed dat Oekraïne en de Oekraïners 
wordt aangedaan is onbeschrijfelijk groot.  
Twee jaar geleden vierden we hier nog 75 jaar 
vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Nu bieden 
we een veilige haven voor ontheemden, mede-
Europeanen die van huis en haard zijn gevlucht. 
Ook Alblasserdam toont zijn blauw-gele hart. 

Warmte
De eerste Oekraïners vonden hun weg al naar 
ons Damdorp. Meer zullen volgen. Opgevangen 
in de warmte van gastgezinnen, vluchtelingen-
werk, kerkgemeenschappen, bedrijven en hun 
werknemers. Door jong en oud. Zoals we gewend 
zijn. Door ‘om te zien naar elkaar’. Ik voel de 
warmte in deze duistere tijd. Een ding weet ik 
zeker: na de lente breekt de zomer aan. Samen 
kunnen we er voor zorgen dat het ook voor de 
vluchtelingen in ons dorp een hartverwarmend 
voorjaar en veilige zomer wordt. Ik kijk uit naar 
de warmte van die komende tijd.
Een nieuwe lente breekt aan! Ons dorp met  
karakter toont zich een veilige haven. Helpt u mee?

Jaap Paans,
uw burgemeester

Medewerkers van de Bomenbank beginnen 
vrijdag 18 maart met het weghalen van vier 
bomen uit het Bos Rijkee. Het gaat om vier 
esdoorns die besmet zijn met de roetschors-
ziekte. Twee ervan zijn onlangs door de storm 
omgevallen. De andere twee worden gekapt. 
Het werk duurt naar verwachting één dag.

Bij het weghalen kunnen rond de bomen 
sporen vrijkomen die voor luchtwegklachten 
kunnen zorgen. Daarom gaat het park tijdens 
de werkzaamheden dicht voor bezoekers.  
We plaatsen hekken en sluiten ook de opgang 
van de Zeevaartschoollaan naar Cortgene af. 
Een veiligheidsmedewerker op die plek houdt 
de veiligheid in de gaten. 

De werklui dragen beschermende kleding en 
maskers. Voor omwonenden is er geen  
risico. De resten van de bomen worden direct 
door een speciaal aangepaste houtchipper 
verwerkt. 

Een jaar geleden zijn vanwege de roetschors-
ziekte ook al zes bomen gekapt in het bos. 
Roetschors is een schimmel die bomen zo 
aantast dat ze niet kunnen blijven staan.  
De boom sterft af waardoor er meer kans is dat 
takken of de stam afbreken. De ziekte wordt 
door de wind verspreid. Daarom worden ook 
alle overige esdoorns in het bos onderzocht en 
zonodig gekapt. We zullen in het najaar nieuwe 
bomen planten in het bos.

Kap van vier bomen in Bos Rijkee
Nieuws

Nog tot en met vandaag kunnen we naar de 
stembus om een nieuwe gemeenteraad te 
kiezen. Benieuwd hoe Alblasserdam heeft ge-
stemd? Volg vanavond van 22.00 tot 24.00 uur 
ons live verkiezingsprogramma op YouTube. 

Terwijl de laatste uitslagen binnendruppelen 
doen burgemeester Jaap Paans en een razende 
reporter verslag vanuit De Rederij. U kunt het 
live volgen en via de chat vragen stellen. Dus: 
log op tijd in en mis het niet.

Volg onze uitslagenavond via YouTube
Nieuws
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Steeds meer inwoners zijn geïnteresseerd in 
een hybride warmtepomp. De hybride warm-
tepomp werkt samen met de cv-ketel. U kunt 
met de hybride warmtepomp flink besparen op 
uw gasverbruik en energiekosten. Dat is goed 
voor het milieu en uw portemonnee. Maar 
de hybride warmtepomp is niet voor iedere 
woning geschikt. 

Wij informeren u graag over de mogelijkheden 
en bieden een gunstige aankoop aan.
 
Online informatiebijeenkomst maandag 
21 maart
Op 21 maart van 19.30 tot 20.30 uur kunt u 
online een informatiebijeenkomst bijwonen. 
Technische specialisten leggen uit hoe de 
hybride warmtepomp werkt en of die voor u 
geschikt is. Ook vertellen we over de inkoopactie 
en krijgt u informatie over subsidies en leningen 
die u kunt aanvragen. 

De gemeente, het Regionaal Energieloket en de 
installateur zijn aanwezig om uw vragen te be-
antwoorden. U kunt de avond via uw computer 
of tablet bijwonen. U bent zelf niet in beeld.

Aanmelden
U kunt zich via de computer, tablet of telefoon 
aanmelden voor de bijeenkomst.

1. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl/acties
2. Vul uw postcode in 
3. Klik op 'Hybride warmtepompactie'
4. Klik op 'Aanmelden informatieavond'

U kunt ook nog meedoen met de collectieve 
inkoopactie isolatie
De collectieve inkoopactie isolatie loopt ook nog. 
Aanmelden kan via www.regionaalenergieloket.
nl/acties. Op deze website kunt u ook de online 
informatieavond over dit onderwerp terugkijken. 

Inkoopactie 
Technische specialisten van het Regionaal Ener-
gieloket hebben voor de inkoopacties verschil-
lende installateurs in de regio bekeken. Op basis 
van prijs, kwaliteit en ervaring is de beste instal-
lateur gekozen. Zo weet u dat een betrouwbare 
en kundige partij de installatie komt doen. Door 
installaties te bundelen kan de installateur goed-
koper inkopen en zijn werk binnen een klein 
gebied slimmer plannen. Daardoor kan hij u een 
scherpe prijs bieden. 

Bespaar gas met onze warmtepompactie

Om de vijf grote nieuwe bomen op het Raad-
huisplein een lang en gezond leven te geven 
gaan we het materiaal waarin ze zijn geplaatst 
vervangen. De werkzaamheden beginnen op 
21 maart en duren circa twee weken. Aan het 
einde van de Havenstraat richten we een depot 
in. Hiervoor moeten we tijdelijk een aantal 
parkeerplaatsen in beslag nemen.

Voeding en ruimte voor wortels
Bij de opknapbeurt van het Raadhuisplein zijn 
de bomen in zogenoemd bomengranulaat 
geplant. Door de stenige structuur van dit  
materiaal gaat de verharding niet zakken.  
Tegelijkertijd biedt het voeding en holle 
ruimtes, waarin de boomwortels goed kunnen 
groeien. Nader onderzoek heeft aangetoond 

dat de kwaliteit van het gebruikte materiaal 
niet goed genoeg is om een gezonde toekomst 
voor de bomen te garanderen.

Geen andere oplossing
We hebben onderzocht of we dit konden oplossen  
door van bovenaf voor extra voeding en 
beluchting te zorgen. Omdat dit het probleem 
alleen maar tijdelijk oplost en omdat komt het 
straatwerk erdoor omhoog komt, kiezen we 
hier niet voor. Juist op deze plek met veel voet-
gangers willen ongelijke bestrating voorkomen. 
Daarom is besloten het bomengranulaat er uit 
te halen en te vervangen door materiaal dat 
wel aan de eisen voldoet. De aannemer en de 
gemeente proberen de hinder van het werk zo 
veel mogelijk te beperken. 

Bomen Raadhuisplein krijgen betere basis

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de  
volgende beschikking hebben verleend aan 
Peute Recycling B.V.:

Aanvraag:  Z-21-400640
 
Activiteit:  Milieu (melding 
  Activiteitenbesluit 
  milieubeheer)  
Voor:   Maatwerk en nadere eisen 

m.b.t. het aspect geluid  
Locatie:  Rapenburg/ Blokwalsweg 
  ong. te Alblasserdam    
Datum besluit:  7 maart 2022  
 
Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is op 
afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de 
Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoon-
nummer 078 - 770 8585 kunt u een afspraak 
maken.

Bezwaar maken 
Een belanghebbende kan tegen dit besluit op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift indienen binnen zes weken na 
de datum waarop het besluit is verzonden. 

Dit kan bij burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. 
Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een 
handtekening en ten minste bevatten: naam, 
adres, telefoonnummer en eventueel  
e-mailadres van de indiener, de dagtekening, 
en een omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht en de reden van het 
bezwaar.

Voorlopige voorziening
Deze beschikking treedt in werking met ingang 
van de dag na verzending aan de aanvrager, 
tenzij voor deze datum bezwaar is ingesteld en 
om een voorlopige voorziening is verzocht.  
U kunt een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening 
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Men kan ook 
digitaal een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
heeft u een elektronische handtekening (DigiD 
of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde  
website staan de precieze voorwaarden ver-
meld.

Vergunningen & Bekendmakingen

Op 21 maart 2022 stelt het hoofdstembureau 
om 10.00 uur in een openbare bijeenkomst de 
uitkomst van de stemming vast. Zij maakt het 
aantal stemmen per partij en per kandidaat 
bekend. Aansluitend stelt het centraal stembu-
reau de uitslag van de stemming vast. Zij maakt 
de zetelverdeling en de gekozen kandidaten 
bekend.

Bijeenkomst op locatie of online 
De bijeenkomst start om 10.00 uur. U kunt bij de 
bijeenkomst aanwezig zijn op het gemeentehuis. 
Wilt u de bijeenkomst online volgen? Dan kan 
dat via MS Teams. De link naar MS Teams staat 
op www.alblasserdam.nl/verkiezingen.

Meer informatie
Heeft u vragen over de bijeenkomst? Bel dan 
naar 14 078 of vul ons contactformulier in.

Vaststellen van verkiezingsuitslag

Vanaf 1 april 2022 stopt het kabinet met het 
coronasteunpakket voor ondernemers.  
Dat betekent onder andere het einde voor de  
tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen, de 
zogenaamde 'Bbz light' (opvolger Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
(Tozo)), NOW en Tegemoetkoming Vaste Lasten 
(TVL). Verschillende specifieke regelingen voor 

ondernemers blijven wel gelden na het eerste 
kwartaal van 2022. Verwacht u na 1 april 2022 
nog (financiële) ondersteuning nodig te  
hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij het  
Ondernemersloket Drechtsteden.  

Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op 
de website van de Sociale Dienst Drechtsteden, 
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Einde coronasteun voor ondernemers 
in zicht

Nieuws



Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het realiseren van een 

uitbouw aan de achter- en 
zijgevel   

Locatie:  Goudsbloemstraat 2   
Datum besluit:  01-03-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
Voor:   het legaliseren van twee 

bergingen   
Locatie:  Cortgene 11   
Datum besluit:  04-03-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
Voor:   het aanbrengen van een 

damwand   
Locatie:   Rapenburg 2 (sectie C, 

nummer 4897)   
Datum besluit:  01-03-2022  
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzend-
datum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat 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). 

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, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:   het plaatsen van een  
dakopbouw en een dakkapel   

Locatie:  Reederijstraat 11   
Datum ontvangst:  02-03-2022   
 
Activiteit:    Handelen in strijd met 

regels RO  
Voor:   het verzoek om wijzigen van 

het bestemmingsplan van 
kantoor naar wonen   

Locatie:  Plantageweg 30   
Datum ontvangst:  01-03-2022   

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren  

Voor:   het uitvoeren van werkzaam-
heden voor het leggen van 2 
middenspanningskabels    

Locatie:  Rapenburg 1A   
Datum ontvangst:  04-03-2022   
 
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, 16 maart 2022 
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Vergunningen & Bekendmakingen Vergunningen & Bekendmakingen

Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad 
van de gemeente Alblasserdam een aantal 
besluiten die zijn opgesteld in verband met de 
aankomende Omgevingswet vastgesteld.  
Het betreft in totaal 6 besluiten. Twee van deze 
besluiten treden in werking op de dag volgend 
op de dag van bekendmaking in het digitale ge-
meenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.  
De overige besluiten treden in werking op 
de dag waarop de Omgevingswet in werking 
treedt.

Het betreft de volgende besluiten:

1. Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente 
Alblasserdam

 Dit besluit regelt de delegatie van bepaalde 
onderdelen van het omgevingsplan aan het 
college. Dit houdt in dat in de toekomst het 
college bepaalde, van te voren aangewezen 
onderdelen, van het omgevingsplan mag 
vaststellen. (Treedt in werking op de dag 
waarop de Omgevingswet in werking 
treedt)

2. Besluit aanwijzing gevallen waarop het 
adviesrecht van de gemeenteraad van 
toepassing is én aanwijzing gevallen waarop 
de uitgebreide omgevingsvergunningsproce-
dure van toepassing is.

 In dit besluit worden gevallen aangewezen 
waarin de gemeenteraad gebruik maakt van 
haar bindend adviesrecht bij (de aanvraag 
van) omgevingsvergunningen. Tegelijkertijd 
wijst dit besluit gevallen aan waarbij, bij de 
aanvraag van een omgevingsvergunning, 
de uitgebreide procedure uit afdeling 3.4 
Algemene wet bestuursrecht moet worden 
gevolgd. (Treedt in werking op de dag 
waarop de Omgevingswet in werking 
treedt)

3. Verordening Nadeelcompensatie
 Dit besluit regelt hoe omgegaan moet wor-

den met gevallen waarbij schade ontstaat 
door rechtmatige besluiten en met schade 
die wordt veroorzaakt door rechtmatige 
feitelijke handelingen. (Treedt in werking 
op de dag waarop de Omgevingswet in 
werking treedt)

4. Verplicht participatietraject buitenplanse 
omgevingsplan activiteiten

 De besluit wijst gevallen aan waarbij een 
participatietraject verplicht wordt gesteld. 
(Treedt in werking op de dag waarop de 
Omgevingswet in werking treedt)

5. Nota Kostenverhaal
 Deze nota legt kaders vast waarbinnen  

kostenverhaal moet plaatsvinden.  
Daarnaast introduceert deze nota kosten-
verhaal ook het instrumentarium om kosten 
welke verband houden met eventuele  
ingrepen buiten het plangebied (deels) 
op separate ontwikkelingen te verhalen. 
(Treedt in werking op de dag volgend  
op de dag van bekendmaking op  
www.overheid.nl)

6. Verordening adviescommissie Omgevings-
kwaliteit Alblasserdam

  Dit besluit regelt dat de Welstandscommissie 
en de Erfgoedcommissie worden samenge-
voegd tot één commissie die vergunningaan-
vragen op integrale wijze beoordeelt. (Treedt 
in werking op de dag volgend op de dag 
van bekendmaking op www.overheid.nl)

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen 
voor een ieder op afspraak ter inzage. Indien u 
de documenten wilt inzien, kunt  
u contact opnemen met de heer P.M.  
Stortenbeker (078 – 770 29 95) van de gemeente 
Alblasserdam.

Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving:  het exploiteren van 
   2 kansspelautomaten
Locatie:   Dam 39 Alblasserdam
Datum besluit:  28 februari  2022
Zaaknummer:  Z-22-404179

Omschrijving:   standplaats voor de  
verkoop van oliebollen van 

   1 oktober  t/m 31 december 
2022 Wilgenplein

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  10 maart 2022
Zaaknummer:  Z-22-403393

Omschrijving:   het houden van een collecte 
voor Kerk in Actie van 21 
t/m 26 november 2022

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  07 maart 2022
Zaaknummer:  Z-22-404780

Omschrijving:   het houden van een  
collecte voor Stichting 
Reuma Nederland van  
20 t/m 26 maart 2022

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  21 februari  2022
Zaaknummer:  Z-22-404314

Omschrijving:   het houden van een collecte 
voor Nat. MS Fonds van 27 
juni t/m 2 juli 2022

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  07 maart 2022
Zaaknummer:  Z-22-404601

Omschrijving:   standplaats voor de  
verkoop van kaas op de 
Dam

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  17 februari 2022
Zaaknummer:  Z-22-403925

Omschrijving:   het houden van een collecte 
voor HandicapNL van 26 
september tot 1 oktober 
2022

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  07 maart 2022
Zaaknummer:  Z-22-405035

Omschrijving:   het houden van een collecte 
voor Stichting Hartekind van 
4 t/m 9 juli 2022

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  21 februari  2022
Zaaknummer:  Z-22-404407
 
Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens 
is met dit besluit, binnen zes weken na dagte-
kening 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.

Bekendmaking besluiten in het kader 
van de Omgevingswet

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
hebben besloten de adresgegevens te wijzigen 
van:

Naam   Evora, AD
Geboren   13-06-1978 
Datum uitschrijving 04-02-2022

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, pensioen-
fondsen 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.

Besluit tot ambtshalve uitschrijving  
als ingezetene uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)


