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Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

Nieuws

Informatie over stankoverlast van
afgelopen weekend

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Alblasserdam maken
bekend dat de volgende (aanvragen
voor) omgevingsvergunningen zijn:

Alblasserdam is afgelopen zaterdag 9 februari
opgeschrikt door stankoverlast. De oorzaak
was een tankwagen met de stof petrolad op
het terrein van Den Ouden Transport aan de
Edisonweg. Door oververhitting van de stof
kwam een damp vrij die zich in een brede
strook in noordoostelijke richting over Nederland verspreidde.

vragen en ook ongeruste reacties op in het
dorp. Daarom hielden de gemeente, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en het bedrijf op
maandagavond 11 februari een bijeenkomst
in Landvast voor iedereen die vragen wilde
stellen over het incident.

Verleend

De mensen die aanwezig waren en hun
emailadres hebben achtergelaten, ontvangen
per mail een verslag van de bijeenkomst. De
veelgestelde vragen en andere informatie
vindt u ook op www.alblasserdam.nl.

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
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).

Vragen en ongeruste reacties
Veel mensen ondervonden afgelopen dagen
hinder van de geur. De stankgolf riep veel
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Mandaatbesluit Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid 2019

Op 5 februari 2019 heeft het college van
burgemeester en wethouders van Alblasserdam het Mandaatbesluit Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid 2019 vastgesteld. Dit besluit
treedt in werking op de dag volgend op de dag
van bekendmaking. Het besluit is gebaseerd
op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet
bestuursrecht.

In het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid 2019 worden de bevoegdheden

benoemd die door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Alblasserdam worden overgedragen aan de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Het besluit 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.

Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

het Raadsinformatiesysteem op de website.

Activiteit:

Bouw
Het maken van een dakopbouw en het plaatsen van
een dakkapel
Locatie:
Van Hogendorpweg 60
Datum ontvangst: 29-01-2019
Activiteit:

Bouw
Het bouwen van een
schuurtje
Locatie:
Boerenpad 11
Datum ontvangst: 30-01-2019
Activiteit:

Kap
Het vellen of te doen vellen
van een houtopstand
Locatie:
Kerkstraat Alblasserdam
Datum ontvangst: 28-01-2019
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.

Vergunningen en Meldingen, 13 februari 2019

Verlengd
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Raads- en commissievergaderingen
Dinsdag 19 februari vergadert de Gemeenteraad in Landvast. Agenda en stukken treft u in

Bouw
Het uitbreiden van het
bedrijfsgebouw
Kelvinring 20
28-01-2019

Ingediend

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
Het plaatsen van een dakkapel
Vijverhof 32
28-01-2019
Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Reclame
Het veranderen van de
winkel naar horeca, alsmede
het aanbrengen van een
reclamevoorziening en een
afvoerpijp
Plantageweg 25 a
28-01-2019
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Waar vindt u wat?
Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

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

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
bmomanagement@alblasserdam.nl.

