Dorp met karakter

14 augustus 2019

Gemeentenieuws
Nieuws

Maritiem event op 6 en 7 september
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 september
vindt Flow Drechtsteden plaats op en
rond het Energieplein in Dordrecht.
Op deze dagen laat de maritieme maakindustrie zich van haar beste kant zien
aan jong en oud. Er zijn races met snelle
duurzame zonneboten, er is een informatiemarkt en u kunt een kijkje nemen bij
drie toonaangevende bedrijven in deze
sector.
Solarbotenspektakel
Het water rondom het Eiland van Dordrecht
vormt beide dagen het wedstrijdterrein van
de spectaculaire zonnebootraces van Solar
Sport One. Met boten die via zonnepanelen
energie opwekken strijden teams tegen elkaar om met zo weinig mogelijk waterweerstand de snelste tijden neer te zetten.

Bedrijfsbezoeken
Drie maritieme bedrijven zetten zaterdag
7 september de deur open. Bij de Dordtse
Scheepswerf Kooiman Hoebee kunt u zien
hoe een groot binnenvaartschip op de wal
wordt gezet. Bolidt Campus in Hendrik-IdoAmbacht dompelt u onder in de wereld van
thermohardende kunststoffen voor vloeren
en scheepsdekken. Bij Veth Propulsion in
Papendrecht krijgt u meer informatie over
hun werk op het gebied van roerpropellers,
boegschroeven, dieselmotoren en generatorsets. Voor alle bedrijfsbezoeken dient u
zich vooraf aan te melden.

Hé KunstKanjer, heb jij het al gehoord?

Fietspad West Kinderdijk deels
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Meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met BAM.
Vanaf 19 augustus kunt u bellen met Richard
Siffels van BAM: 06 15 606 895. Tot 19 augustus kunt u terecht bij Wim Schakel via
06 22 786 518.

Op www.ﬂowdrechtsteden.nl staat meer
informatie en kunt u zich aanmelden voor
de bedrijfsbezoeken.

Informatiemarkt
Op zaterdag 7 september is er naast de
solarraces ook een informatiemarkt op het
Energieplein. Bedrijven en scholen laten u
kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen en de talloze carrièrekansen die ze te
bieden hebben. Zo kunt u een stukje varen
met een door 10XL geprinte boot. Ook is een
prototype (op schaal) van een elektrische
speedboot te bewonderen. In het Technolab
van Solar Sport One inspireren de
teamleden van de solarboten u graag met
hun verhalen, kennis en ervaring. Scheepsmotorendistributeur Koedood Marine Group
is aanwezig. Bij medewerkers van de Duurzaamheidsfabriek en Loket Zwijndrecht kunt
u terecht met al uw vragen rondom opleidingen in de maritieme sector en techniek.

Vanaf maandag 19 augustus tot eind september is het ﬁetspad aan de West Kinderdijk
deels afgesloten. Het gaat om ongeveer twee
kilometer ﬁetspad tussen het Zwarte Paard
en IHC. Op werkdagen tussen 9.00 en 15.00
uur legt BAM een glasvezelverbinding aan in
de berm naast het ﬁetspad. Voor de veiligheid is het ﬁetspad tijdens het werk elke dag
voor ongeveer 100 meter afgesloten. Fietsers
kunnen over de dijk via een voor hen speciaal
afgezet stuk rijbaan.

werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur. Buiten
deze tijden is het volledige ﬁetspad weer
beschikbaar en is de afzetting op de rijbaan
weg. Het werk schuift elke dag 100 meter op.
Borden geven op tijd de werkzaamheden aan.

Verkeersregelaars
Voor auto's is maar één rijstrook beschikbaar
op de plek waar gewerkt wordt. Er staan
stoplichten die om en om het verkeer richting
Alblasserdam en het verkeer richting Kinderdijk
door laten. De maximumsnelheid wordt beperkt
naar 30 km/u. Verkeersregelaars leiden het
verkeer in goede banen. De andere helft van de
rijstrook is beschikbaar voor ﬁetsers.
Alleen op werkdagen overdag
De werkzaamheden vinden alleen plaats op

Publiekswinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (Burgerzaken), Cortgene 9a zijn:
Maandag:
14-19.30 uur
Dinsdag:
09-12 uur
Woensdag:
14-19.30 uur
Donderdag:
09-12 uur
Vrijdag:
09-12 uur
Ook voor vergunningen en bouw- en woningtoezicht kunt u tijdens deze uren terecht.
CJG
088-1237007
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190
Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031

Op 28 september 1944, tijdens de tweede wereldoorlog, is er een Hawker Typhoon piloot
neergestort in de Kortelandspolder in Alblasserdam. Zijn naam was Jean-Noël Vandaele.
Zaterdag 28 september 2019 wordt opnieuw
een bijzondere dag. Dan wordt Jean-Noël
Vandaele voor de eerste keer herdacht. Vanuit
KunstKanjers mogen kinderen een lied zingen
tijdens deze oﬃciële herdenking. Voordat het
zo ver is, moet er natuurlijk geoefend worden.
Daarom zijn er de KunstKanjer workshops
“zingen”. Hier ontdek je de basis van het zingen en oefenen we het lied. Deze workshops
zijn op donderdagmiddag 5, 12, 19 en 26
september van 15:30 – 17:00 uur in Landvast.
Check:
- Hou jij van zingen?
- Ben jij 8 jaar of ouder?
- Zou jij graag een bijdrage leveren aan deze
herdenking?
- Kan jij meedoen aan deze workshops?

Oﬃciële herdenking:
zaterdag 28 september van
13:00 uur – 14:30 uur met om:
13:23 - 13:30 uur bijdrage tijdens de
kranslegging op de begraafplaats
14:17 - 14:24 uur bijdrage tijdens
kerkdienst (Christ. Ger. Kerk Alblasserdam)
Inschrijven: stuur een e-mail naar
irene@onderwijs-cultuur.nl
Bij KunstKanjers ontdek je jouw talent!
KunstKanjers is een kunst- en cultuurproject
voor kinderen en jongeren vanuit de
Gemeente Alblasserdam in samenwerking
met het Servicebureau Onderwijs & Cultuur
en is onderdeel van ABC Alblasserdam.

Ja? Schrijf je dan snel in, want er is plaats voor
10 kinderen!
Leeftijd:
vanaf 8 jaar
Zang workshops: donderdagmiddag 5, 12,
19 en 26 september van
15:30 – 17:00 uur
in Landvast.

Ondernemersloket
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.
U vindt er niet alleen informatie; 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.
Op de website www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl leest u meer over de activiteiten
en ondersteuningsmogelijkheden die de
stichting u kan bieden.

tel. 078 – 20 21 220.
Inloopspreekuur:
• maandag en dinsdag:
13.00 uur - 16.30 uur
• donderdag: 9.00 uur - 16.30 uur
Afsprakenspreekuur:
• dinsdag: 9.00 - 13.00 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.
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Vergunningen en bekendmakingen

Wet milieubeheer

Op 11 juli 2019 hebben wij gegevens ontvangen in het kader van het "Activiteitenbesluit
milieubeheer". Het gaat over het oprichten
van een handel in en reparatie van personen
auto's en bedrijfsvoertuigen gelegen Rapenburg 9 te Alblasserdam. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-19-356856.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen,
onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders
van Alblasserdam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid.

Verlengen beslistermijn aanvraag om
een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij besloten
hebben de volgende aanvraag om omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van
6 weken:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel
Van Oldenbarneveltstraat 56
02-08-2019

Ingediende aanvragen om een
mgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vergunningen en bekendmakingen
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:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van het huis
Locatie:
Azaleastraat 10
Datum besluit: 30-07-2019
Activiteit:

De directeur van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid vestigt er de aandacht op dat
deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.

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).

Bouw, Handelen in strijd met
regels RO

Voor:

het legaliseren van de bestaande
vlonder achter de berging
Locatie:
Waalsingel 5
Datum besluit: 02-08-2019

Activiteit:
Voor:

Bouw
het bouwen van een dakopbouw
op de woning
Locatie:
Kamgras 20
Datum ontvangst: 31-07-2019
Activiteit:
Voor:

Bouw
het realiseren van een extra
kantoorruimte en gevelkozijnen
Locatie:
Staalindustrieweg 15
Datum ontvangst: 01-08-2019
Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd met
regels RO
Voor:
het aanbrengen van een
beschoeiing
Locatie:
Ohmweg 54
Datum ontvangst: 29-07-2019
Activiteit:

Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor:
het hijsen van een keet om aan
de achterzijde van de woning te
plaatsen
Locatie:
Oost Kinderdijk 45
Datum ontvangst: 02-08-2019
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.

Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel
aan de achterzijde van de woning
Locatie:
Cortgene 51
Datum ontvangst: 31-07-2019

Activiteit:

Bouw, Aanleggen, Handelen in
strijd met regels RO
Voor:
het bouwen van een nieuw
bedrijfspand
Locatie:
Rapenburg 1
Datum besluit: 9-8-2019
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
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