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1 maart 2023

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.

Jaarlijkse lokale belastingaanslagen 
via Mijn Overheid en per post
In februari verstuurt SVHW namens gemeente en 
waterschap Hollandse Delta de jaarlijkse lokale 
belastingaanslagen via Mijn Overheid en per post.

Twijfelt u over de juistheid van de 
WOZ-waarde? 
Kijk dan eerst welke gegevens gebruikt zijn voor 
de waardering van uw woning. Zijn er aanpas-
singen nodig? Maak dan direct bezwaar via de 
persoonlijke QR code of digitale link op de brief 
die bij uw aanslag zit. U kunt ook gebruik maken 
van het digitale bezwaarformulier op de website 
van SVHW. Bezwaar maken is zo makkelijk en snel 
geregeld!

Vragen over de lokale belastingen?
Informatie over de lokale belastingen staat op 
de website van SVHW. Hier staan ook antwoor-
den op de meest gestelde vragen. Voor degenen 
die hun vragen liever telefonisch stellen, heeft 
SVHW tot en met 3 maart de telefonische 
openingstijden verruimd. SVHW is bereikbaar 
op maandag tot en met donderdag van 09.00 
uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 
16.00 uur via (0186) 577 222 of 
(0800) 02 00 873. 

Nieuws Nieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

Activiteitenbesluit milieubeheer 
Rapenburg 2 te Alblasserdam 
zaaknummer Z-22-419922 

De Gemeente Alblasserdam heeft van Dudok 
Distripark Alblasserdam I B.V. een melding op 
grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen. De melding is gedaan voor een ver-
andering betreft het realiseren van een was- 
en tankplaats en een wijziging in de opslag van 
gevaarlijke stoffen op de locatie Rapenburg 2 
te Alblasserdam.

Waarom publiceert de gemeente dit  
bericht?
Een melding wordt bij de gemeente gedaan 
om toestemming te krijgen om iets te bouwen, 

verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. 
Met dit bericht laat de gemeente u weten dat 
er misschien iets verandert in uw omgeving.
Wanneer neemt de gemeente een besluit 
over de melding van de activiteit?
Een melding leidt niet tot een besluit. Tegen 
deze melding kan geen bezwaar worden 
ingediend. Deze publicatie betreft slechts een 
wettelijk verplichte bekendmaking.

Heeft u vragen over de melding van de 
activiteit?
U kunt de melding bekijken en hierover vragen 
stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met 
de gemeente. 
Dit kan via het telefoonnummer 14078.



Ik was het niet eens met de 
WOZ-waarde van mijn woning.
Online bezwaar maken bij SVHW 
bleek erg makkelijk!

BEZWAAR MAKEN? DOE HET ZELF. 
ALTIJD DIRECT BIJ SVHW!

praatmee.alblasserdam.nl
Lees meer op 

UITNODIGING
WIJK KINDERDIJKWIJK KINDERDIJK

ALBLASSERDAM WIL IN 2050 EEN FIT EN GROEN DORP IN DE POLDER ZIJN. 
HOE WE DAT GAAN WORDEN? WE HOREN GRAAG HOE JIJ DAT ZIET!

KUN JE ER NIET BIJ ZIJN? 

VUL DE ONLINE VRAGENLIJST IN!

Activiteit Dag-Datum Tijdstip (Start)Locatie

Wijkwandeling Vr 3 maart 15.00 - 17.00 MFC Maasplein

Suggestiebord
Wo 8 maart 16.00 -18.00 Scheldeplein

Vr 10 maart 16.00 - 18.00 Scheldeplein

Wijkavond Do 16 maart 19.30 - 21.00 MFC Maasplein

Inloop-uurtjes

Ma 20 maart 14.00 - 16.00 MFC Maasplein

Wo 22 maart 14.00 - 16.00 MFC Maasplein

Vr 24 maart 14.00 - 16.00 MFC Maasplein

Uitschrijving uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens te 
wijzigen van: 

 Naam Geboren Datum uitschrijving

Tajinder Singh 05-11-1994 25-01-2023

Vergunningen & Bekendmakingen



Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Zaaknummer:  Z-22-415510
Voor:  het bouwen van een woning
Locatie:  Vinkenpolderweg 27b 
Datum besluit: 16 februari 2023
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd met 

regels RO

Zaaknummer:  Z-23-420485
Voor:   het vellen of doen vellen van 

twee houtopstanden (Leilinden)
Locatie:  Oost Kinderdijk 353 
Datum besluit:  20 februari 2023
Activiteit:  Kap

Zaaknummer:  Z-23-421134
Voor:   het vellen of doen vellen van  3 

houtopstanden (2 els en 1 berk)
Locatie:  Blokweerweg 22 
Datum besluit:  20 februari 2023
Activiteit:  Kap

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 burge-
meester en wethouders van Alblasserdam. 
Indiening van een bezwaarschrift betekent niet 
dat de werking van het besluit wordt uitge-
steld. Na indiening van een bezwaarschrift be-
staat de mogelijkheid een voorlopige voorzie-
ning aan te vragen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht 
team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). 

Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning tussen: 13 februari 2023  en
 23 februari 2023
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen:

Zaaknummer:  Z-23-422522
Voor:  het plaatsen van een  container
Locatie:  De Spil 11 
Datum 
ontvangst:  22 februari 2023
Activiteit:  Roerende zaken

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.
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Vergunningen en Meldingen, 1 maart 2023

Nieuws

Wist u dat alle vergunningen en  

bekendmakingen ook online te  

vinden zijn? Scan de code om naar 

onze website toe te gaan.


