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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.

 

Nieuws

De burgemeester heeft de woning aan de 
Blokmakersstraat 47 van dinsdag 19 april tot 
dinsdag 19 juli 2022 gesloten. De reden is de 
vondst van een handelshoeveelheid hard- en 
softdrugs door de politie. De politie vond in 
het huis ook spullen om de drugs te versnij-
den, een onklaar gemaakt vuurwapen en 
munitie. 

Openbare orde
Met het sluiten van een pand na de vondst 
van een handelshoeveelheid drugs wil de 
burgemeester de openbare orde herstellen. 
De sluiting is ook bedoeld om herhaling te 

voorkomen en te laten zien dat hard wordt 
opgetreden. 

Signaal
Het aanpakken van de handel in verdovende 
middelen is heel belangrijk voor ons. Deze 
vorm van criminaliteit brengt gevaren met 
zich mee en werkt ondermijnende crimina-
liteit in de hand. Denk bijvoorbeeld aan het 
witwassen van geld. Zichtbare sluitingen zijn 
een signaal naar drugscriminelen en buurtbe-
woners dat de overheid optreedt. Ook blijkt 
dat mensen hierdoor makkelijker melding 
maken van wat zij zien, weten of vermoeden. 

Woning dicht na vondst drugs

Afscheid
Als de voortekenen niet bedriegen is mijn 
laatste maand als wethouder in Alblasserdam 
aangebroken en is dit dus mijn laatste column. 
Begonnen op 15 december 2020 voor een  
periode van 16 weken, zijn het er uiteindelijk 
75 geworden. Een periode die gedomineerd 
werd door de coronapandemie en de beperkin-
gen die dat met zich heeft gebracht.

Ontmoeting
Ik kreeg vaak de vraag wat ik vond van  
Alblasserdam en ik moest het antwoord altijd 
min of meer schuldig blijven. Voor de bestuur-
der van een gemeente en zeker als je welzijn, 
sociale zaken en jeugdzorg als taakvelden hebt, 
gaat het om de ontmoeting met mensen en 
vooral inwoners. Die ontmoetingen waren er 
wel, maar eigenlijk altijd individueel.

Bruisende gemeenschap
De bruisende gemeenschap waar ik vaak over 
had gehoord, heb ik pas de laatste weken echt 
ervaren. Bijvoorbeeld op Koningsdag van dit jaar 
maar zeker ook toen er een beroep op de lokale 
gemeenschap werd gedaan voor de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne. Hartverwarmend,  
onbaatzuchtig en medemenselijk zijn de woorden 
die van toepassing zijn. Dit is dus zoals  
Alblasserdam wil en kan zijn en dat is prachtig.

Verbouwing
In de 75 weken dat ik hier heb mogen werken, 
ben ik met veel zaken bezig geweest.  
Ontegenzeggelijk springt één dossier daar 
bovenuit en dat is de verbouwing van de oude 
bibliotheek. De verbouwing is zo goed als klaar 
en de vijf organisaties die er gaan werken, 
nemen er hun intrek. Binnen enkele weken 
kan de Alblasserdammer er terecht met al 
zijn vragen op het gebied van zorg, welzijn en 
inkomen. 

Blik op ons college

Brughuis
De verbouwing was het zichtbare deel van het 
project, maar achter de schermen is heel hard 
gewerkt om de organisaties met elkaar kennis te 
laten maken en om er een eenheid van te  
smeden. Die samenwerking heeft de naam 
Brughuis gekregen. De verbouwing is klaar en 
het is mooi geworden, maar samenwerking die 
nu van start gaat, bepaalt pas echt het resultaat. 
Mijn opvolgers zullen daar ongetwijfeld hard aan 
werken. In het belang van de Alblasserdammer 
wens ik hen daar bijzonder veel succes bij.

Welkom
Ik dank iedereen die ik de afgelopen anderhalf 
jaar heb mogen ontmoeten voor de warme 
ontvangst en de plezierige en leerzame  
gesprekken. Ik heb me altijd in Alblasserdam 
welkom gevoeld. Het ga jullie allen goed.

Kees Jongmans
wethouder

Wilt u op de hoogte zijn en blijven van actu-
ele zaken die spelen in uw buurt? Denk aan 
evenementen, kap- of bouwvergunningen, 
verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde 
regelgeving? Deze informatie is digitaal en 'op 
maat' beschikbaar op https://overuwbuurt.
overheid.nl/ Om de berichten te ontvangen 
kiest u uit de e-mailservice en/of de app voor 
mobiele apparaten.

E-mailservice
Bij het inschrijven voor deze service stelt u zelf
in welke berichten u wilt ontvangen en van
welke organisatie(s). Het gaat om publicaties
van gemeenten, waterschappen en provincies
van de afgelopen twee maanden. U ontvangt
gemiddeld één keer per week een e-mail.
U leest op ‘Berichten over uw buurt’ ook

antwoorden op vragen als: Wat moet ik doen 
als ik stukken wil inzien? En, hoe kan ik bezwaar 
indienen? 

Over uw buurt app
‘Berichten over uw buurt’ vindt u ook in de 
‘Over uw buurt’ app. U downloadt de app in 
de Apple Store of in Google Play. De gegevens 
worden één keer per dag opgehaald en ver-
werkt. Hierdoor kan het zijn dat een besluit een 
dag later beschikbaar is in de app.

Meer informatie
‘Berichten over uw buurt’ is een dienst van 
UBR|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum 
voor Officiële Overheidspublicaties. Kijk voor 
meer informatie op: www.koopoverheid.nl of 
www.mijnoverheid.nl.

Ontvang berichten over uw buurt digitaal
Nieuws

Nieuws

De prijzen van energie zijn de laatste maanden  
hard gestegen. Het Rijk verlaagt dit jaar 
daarom voor iedereen de energiebelasting. 
Mensen met een laag inkomen kunnen  
bovendien een toeslag krijgen.

De Sociale Dienst Drechtsteden keert deze 
toeslag uit namens onze gemeente. Mensen 
die een bijstandsuitkering krijgen of die in 
2022 geen gemeentebelasting hoeven te  
betalen hebben de toeslag al gekregen.  

Andere mensen met een laag inkomen kunnen 
de toeslag zelf aanvragen op de website van 
de sociale dienst. Daar kunt u ook lezen of u 
recht heeft op de toeslag:  
www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/
aanvragen-eenmalige-energietoeslag

Heeft u een laag inkomen?
Vraag de energietoeslag aan
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De groepen 8 van Christelijk Kindcentrum de 
Schalm krijgen maandag 9 mei een speciale 
waterles: de Kracht van water in de Drechteden. 

Hiervoor komt een gastdocent van Duur-
zaamheidscentrum Weizigt uit Dordrecht naar 
Alblasserdam. Samen met de waterpartners 
haakt het Duurzaamheidscentrum van 1 /m 15 
mei met allerlei activiteiten in op de Week van 
het Water.

Kinderdijk
De les begint met een stukje geschiedenis over 
de Sint Elisabethsvloed, het ontstaan van de 
waterschappen en de molens van Kinderdijk. 
Ook het unieke zoetwatergetijdengebied De 
Biesbosch en de bijzondere bewoners zoals de 
visarend en de bever komen aan bod.  

Het laatste deel van de les gaat over hoe we 
droge voeten houden, ook in de toekomst.

Excursie
De leerlingen gaan op donderdag 11 mei op 
excursie in de Noordwaard bij Werkendam, 
een overloopgebied voor de rivier de Nieuwe 
Merwede. Daar krijgen ze van het waterschap 
Rivierenland uitleg over het belang van stevige 
dijken en voeren ze ook zelf een dijkinspectie uit.

Samenwerking waterorganisaties
Alle lessen over water zijn mogelijk door een 
samenwerking tussen de waterpartners: water-
schap Hollandse Delta, waterschap Rivieren-
land, Evides Waterbedrijf en Oasen Drinkwater 
en Duurzaamheidscentrum Weizigt en de ge-
meenten: Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, 
Papendrecht en Zwijndrecht. 

Waterles en excursie voor leerlingen 
Kindcentrum De Schalm 

AFSCHEID 
� Arjan Kraijo & Kees Jongmans �

UITNODIGING

U bent van harte welkom bij het afscheid van onze wethouders:

Arjan Kraijo
Arjan Kraijo (CDA) heeft zich de afgelopen twee ambtsperiodes  

(8 jaar) ingezet voor ons dorp. Als wethouder voor wonen, 
ruimtelijke ordening en duurzaamheid was hij o.a. nauw 

betrokken bij de nieuwe inrichting van het Lammetjeswiel, 
nieuwbouw op het Bochanenterrein, de voorbereiding voor het 

transferium ‘Kinderdijk’ bij de A15/Kabelbaan.

Kees Jongmans
Kees Jongmans (PvdA) trad in december 2020 aan als tijdelijk 

wethouder, waarna in september 2021 een benoeming tot het 
einde van de collegeperiode volgde. Als wethouder voor zorg, 

welzijn en jeugd, hield hij zich o.a. bezig met de coronacrisis, Young 
Leaders, het LHBTI-beleid en de Centrale Toegang in het Brughuis.

Feestelijke bijeenkomst
Als gemeentebestuur hebben wij veel waardering voor het werk 

dat deze wethouders hebben verzet voor de samenleving. Daarom 
nemen wij alvast  passend afscheid met een feestelijke bijeenkomst 

in De Rederij, Cortgene 2 in Alblasserdam. 

Op dinsdag 17 mei van 17.00 uur tot 19.30 uur 
Speech burgemeester Jaap Paans: 17.45 uur

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar  
bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl

Wij hopen u op 17 mei te mogen begroeten.
J.G.A. Paans, burgemeester

S. van Heeren, gemeentesecretaris/algemeen directeur

Parkeren is mogelijk bij Landvast, Haven 4 in Alblasserdam.
Cadeautip: donatie Fonds Julia en Beatrijs

Vandaag herdenken we de slachtoffers van  
oorlogsgeweld en op woensdag 11 mei staan 
we stil bij de slachtoffers van het bombarde-
ment op Alblasserdam van 11 mei 1940. 

Herdenking 4 mei
Vanavond is er weer een openbare plechtigheid 
bij het monument aan de Polderstraat. Hierbij 
is iedereen welkom. U kunt rond 19.00 uur de 
Vesper bijwonen in Cultureel Centrum Land-
vast. Na afloop start op het Raadhuisplein om 
19.40 uur de stille tocht richting het oorlogs-
monument aan de Polderstraat. 

Daar is de openbare plechtigheid met de 
traditionele twee minuten stilte om 20.00 uur 
en een toespraak door burgemeester Paans.

Herdenking 11 mei 
Ook dit jaar staan we weer stil bij het bombar-
dement op Alblasserdam van 11 mei 1940.   
Om deze gebeurtenis te herdenken zullen  
kerkklokken luiden op de vier tijdstippen 
waarop de bommen vielen. Om de slachtoffers 
te herdenken kunt u de Nederlandse- en/of 
Alblasserdamse vlag halfstok te hangen.

Dodenherdenking en herdenking  
bombardement Nieuws

Op Bevrijdingsdag (donderdag 5 mei) komt 
HVC gewoon langs om de bakken te legen, is de 
klantenservice van HVC op de normale tijden 
bereikbaar en is afvalbrengstation open.  

HVC verwacht extra drukte bij het afvalbreng-
station met Bevrijdingsdag. Houd rekening met 
een langere wachttijd of kom op een andere 
dag langs. 

Afvalinzameling op Bevrijdingsdag
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De gemeente Alblasserdam is voornemens  
een perceeltje grond gelegen achter Willem 
Marisstraat 1 uit te geven zodat deze strook 
juridisch bij het woonperceel gevoegd kan  
worden. Snippergroen wordt door de gemeente 
slechts beschikbaar gesteld ten behoeve van 
woondoeleinden en dient te grenzen aan het 
eigendom van Willem Marisstraat 1. Aangezien 
de eigenaar van het naastgelegen perceel heeft 
aangegeven geen interesse te hebben in de 
aankoop van de strook grond, is de eigenaar 
van Willem Marisstraat 1 de enige kandidaat 
die in aanmerking komt voor deze verkoop.
Wilt u reageren op deze verkoop dan kunt u dit 

binnen 10 dagen schriftelijk kenbaar maken aan 
het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam of per mail 
aan ld.vermaas-goedhart@alblasserdam.nl.  
Uw reactie kan alleen in behandeling worden 
genomen als u de volgende gegevens vermeldt: 
Uw naam en adres, een duidelijke omschrijving 
van de kennisgeving waarop u reageert  
(bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie); 
de reden waarom u meent in aanmerking te 
komen voor aankoop van deze strook grond, 
het telefoonnummer waarop u overdag  
bereikbaar bent, de datum en uw  
handtekening.

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
hebben besloten de adresgegevens te wijzigen 
van:
Naam   Kulaksiz, T 
Geboren   24-11-1989 
Datum uitschrijving 18-03-2022

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.

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.

Voornemen om grond te verkopen

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

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor: 

Omschrijving:   het exploiteren van een 
café, zalencomplex en 
sportkantine

Locatie:   Dam 39 te Alblasserdam
Datum besluit:  06 april 2022
Zaaknummer:  Z-21-399127

Omschrijving:   het kamperen in de 
Drentse Hof op 1 t/m 3 juli 
2022

Locatie:    De Drentse Hof te 
   Alblasserdam
Datum besluit:  14 april 2022
Zaaknummer:  Z-22-405510
Omschrijving:   het houden van een  

collecte voor het Prinses 
Beatrix Spierfonds van 11 
t/m 17 september 2022

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  14 april 2022
Zaaknummer:  Z-22-407071

Omschrijving:   het houden van een  
collecte voor het KWF van 
4 t/m 10 september 2022

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  14 april 2022
Zaaknummer:  Z-22-407295

Omschrijving:   het houden van een  
tentenkamp van 1 tot 3 
juli 2022 

Locatie:    Drentse Buurt te  
Alblasserdam

Datum besluit:  19 april 2022
Zaaknummer:  Z-22-404866

Omschrijving:   het exploiteren van 2 
kansspelautomaten

Locatie:    Pinksterbloemstraat 4 te 
Alblasserdam

Datum besluit: 14 april 2022
Zaaknummer:  Z-22-403958

Omschrijving:  het houden van een  
loterij op 2 juli 2022 
Drentse Hof

Locatie:   Drentse Hof te  
   Alblasserdam
Datum besluit:  14 april 2022
Zaaknummer:  Z-22-406619

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 

Vergunningen & Bekendmakingen

Ontwerpbesluiten ter inzage
Burgemeester en wethouders van gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn omgevingsvergun-
ning te verlenen voor de volgende activiteiten:

Ontwerpbesluit, locatie: Pijlstoep nr. 31 
(ABS01 – C -4023)
Activiteit:  -  Uitweg maken, hebben of 

veranderen (art. 2.2, lid 1 
onder e Wabo)

    -  Bouwen (art. 2.1, lid 1 
onder a Wabo)

    -  Planologisch afwijken (art. 
2.1, lid 1 onder c Wabo)

Voor:    het bouwen van een  
woning, het plaatsen van 
een erfafscheiding alsmede 
het realiseren van een uitrit

Ontwerpbesluit, locatie: Pijlstoep tegenover 
nr. 31 te Alblasserdam (ABS01 - C – 5325)
Activiteit:  -   Uitweg maken, hebben of 

veranderen (art. 2.2, lid 1 
onder e Wabo)

    -  Bouwen (art. 2.1, lid 1 
onder a Wabo)

    -  Planologisch afwijken (art. 
2.1, lid 1 onder c Wabo)

Voor:    het bouwen van een  
woning, het plaatsen van 
een erfafscheiding als-
mede het realiseren van 
een uitrit

Inzage
De ontwerpbeschikkingen en andere ter zake 
zijnde stukken liggen van 5 mei 2021 tot en met 
16 juni 2022 ter inzage. 
De stukken kunnen worden ingezien na  
telefonische afspraak, tel. 14078:
-  elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en 

op maandag- en woensdagmiddag van 14.00 
uur tot 16.00 uur

- tevens op maandagavond tot 21.00 uur.

Een afspraak kan gemaakt worden via het  
telefoonnummer 14078, de naam van de ge-
meente dient vervolgens te worden ingesproken.

Bij het adres met ID-code NL.IMRO.0482.
abpijlstoepto31118-ON01 kunt u de vergunning 
ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
‘plannen zoeken’.

Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzage legging kan een 
ieder gedurende 6 weken schriftelijke of
mondelinge zienswijzen inbrengen bij burge-
meester en wethouders van Alblasserdam, 
namens dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 
Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen 
waartegen belanghebbenden beroep kunnen 
instellen. Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan 
worden ingediend als ook een zienswijze is 
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en 
men belanghebbende is.

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure

Verleende omgevingsvergunningen

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

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 

Voor:   het plaatsen van een nok-
verhoging aan de achter-
zijde en een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning  

Locatie:  Parallelweg 64   
Datum besluit:  22-04-2022  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 

Voor:   het plaatsen van een dakop-
bouw en een dakkapel op 
de woning  

Locatie:  Van der Leestraat 1   
Datum besluit:  22-04-2022  

Activiteit:  Bouw, Monument
Voor:   Aanvraag vernieuwen aan-

bouw West-Kinderdijk 281  
Locatie:  West Kinderdijk 281   
Datum besluit:  19-04-2022  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:   het inrichten van een depot 

voor het opslaan van ma-
terialen t.b.v. het uitvoeren 
van werkzaamheden  

Locatie:  Randweg 76 a   
Datum besluit:  20-04-2022  

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 Rot-
terdam, 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 
Voor:    het legaliseren van een 

dakopbouw  
Locatie:    W. B. van der Velden-

straat 28   
Datum besluit:  19-04-2022  
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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 een  

dakkapel aan de 
    voorgevel  
Locatie:   Blokweerweg 107   
Datum ontvangst:   20-04-2022  

Activiteit:   Bouw 
Voor:    het plaatsen van een 

tijdelijke container t.b.v. 
de verbouwing  

Locatie:   Hobbemalaan 17   
Datum ontvangst:  22-04-2022  

Activiteit:    Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 

Voor:    het uitbreiden van de 
bestaande terras  

Locatie:   Dam 65   
Datum ontvangst:   21-04-2022  

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 de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning  
buiten behandeling is gelaten:

Activiteit:   Bouw 
Voor:    het uitbreiden van het 

magazijn  
Locatie:   Nieuwland Parc 111   
Datum ontvangst:  21-04-2022  
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