Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de
volgende activiteiten:
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
Locatie: Pijlstoep tegenover nr. 31 te Alblasserdam (ABS01 – C -4023)
Inzage
De ontwerpbeschikking 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. 078 - 770 3227:
- 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 gemeente 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 burgemeester 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.

Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de
volgende activiteiten:
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
Locatie: Pijlstoep tegenover nr. 31 te Alblasserdam (ABS01 - C – 5325)
Inzage
De ontwerpbeschikking 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. 078 - 770 3227:
- 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 gemeente 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 burgemeester 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.

