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Belastingaangifte doen: Sociaal
Raadslieden bieden ondersteuning
Het is weer bijna zover, het doen van belas
tingaangifte 2017. Bent u digitaal vaardig?
Dan kunt u de aangifte zelf invullen via
de website van de Belastingdienst. Kunt u
het niet alleen, dan komt u misschien in
aanmerking voor gratis hulp. Voor inwoners
van Alblasserdam met een maximaal inko
men van € 35.000 (alleenstaand) of
€ 51.000 (gehuwden en samenwonenden)
en geen vermogen in box 3, staan de
Sociaal Raadslieden van Stichting Welzijn
Alblasserdam (SWA) klaar.

juiste bedrag is. Ook hiervoor is een DigiD nodig. Voor het maken van een afspraak voor de
belastingaangifte kunt u bellen met 078 – 202
12 20. Het bezoekadres is Cortgene 20.

Toeslagen
Als extra service kunnen de Sociaal Raadslieden ook voor u nagaan of u in aanmerking
komt voor toeslagen (huur- zorgtoeslag en
kindgebonden budget). Als u al een toeslag(en)
ontvangt, kan nagegaan worden of dit het

Op dinsdag 6 februari 2018 vergadert de
gemeentelijke Erfgoedcommissie.
De vergadering van de Erfgoedcommissie vindt
plaats in het gemeentehuis, Cortgene 2 vanaf
15.00 uur. Een gedeelte van de vergadering is
openbaar.

Let op. In genoemde weken komt het
reguliere inloopspreekuur te vervallen.

U kunt de agenda per e-mail opvragen bij
de secretaris van de commissie mevrouw C.
Corbeau, c.m.corbeau@alblasserdam.nl. Wilt
u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u
dan vóór maandag 5 februari, 12.00 uur bij de
secretaris via het mailadres hierboven.

Nieuws

Jacques Wallage te gast bij
Drechtstedendinsdag

Wanneer belastingaangifte doen
Het kan zijn dat u een brief van de Belastingdienst krijgt dat u voor 1 mei 2018 aangifte
moet doen. Ook als u niet verplicht bent
aangifte te doen, kunt u een afspraak maken.
Als u hoge ziektekosten of studiekosten hebt
gehad het afgelopen jaar, kunt u mogelijk geld
terugkrijgen van de Belastingdienst.
Spreekuur belastingaangifte
Vanaf 12 maart tot 19 april 2018 (in week 11,13
en 16) bieden de Sociaal Raadslieden ondersteuning bij het invullen van de belastingaangifte 2017. Vanaf half februari kunt u contact
opnemen om te informeren of u in aanmerking komt voor hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting én voor het maken van een afspraak.
Voor het doen van aangifte dient u (en uw
toeslagpartner) in bezit te zijn van een DigiD.

Erfgoedcommissie vergadert

Op 6 februari 2018 vindt er weer een
Drechtstedendinsdag plaats, dit keer in
het gemeentehuis van Papendrecht. Tien
keer per jaar vergaderen de Drechtraads
leden over onze regio. Dit wordt Drecht
stedendinsdag genoemd.

Afsprakenspreekuur Sociaal Raadslieden
Vanaf heden zal op dinsdagmorgen tussen
09:00 en 13:00 uur geen inloopspreekuur worden gehouden, maar een afsprakenspreekuur.
De Sociaal Raadslieden van Stichting Welzijn
Alblasserdam (SWA) geven tijdens het inloopspreekuur informatie en advies over uitkeringen, belastingen, wonen, werken, studiefinanciering, consumentenzaken, echtscheiding en
vreemdelingenzaken. Zij kunnen ook helpen bij
het aanvragen van uw DigiD.

Deze Drechtstedendinsdag begint met een
themabijeenkomst, waarin deze keer Jacques
Wallage als gastspreker zal spreken over de
veranderende rol van het raadslid in het openbaar bestuur.
De heer Wallage is gasthoogleraar “Transities
in het openbaar bestuur” bij de Rijksuniversiteit Groningen en was tot halverwege vorig jaar
voorzitter van de Raad voor openbaar bestuur.
Daarvoor was hij onder meer burgemeester
van Groningen en Tweede Kamerlid voor de
PvdA.
Na zijn referaat zal hij met de aanwezigen in
debat gaan over onder meer de mogelijkheden
voor raadsleden om burgers te betrekken bij
besluitvorming.

Om 18.30 is de gezamenlijke maaltijd. Na
het fractieoverleg starten we om 19.45 uur
met een Carrousel Bestuur en Middelen en
een Carrousel Sociaal. De Carrousel Bestuur
en Middelen gaat over de Geactualiseerde
Begroting 2018 en Geactualiseerde Perspectiefnota 2018. Tijdens de Carrousel Sociaal
wordt gesproken over de Juridische entiteit
detacheringen.
Om 19:55 uur start de Carrousel Integraal,
waarin de overdrachtsdocumenten van Drechtstedenbestuur en Drechtraad aan de nieuwe
Drechtraad op de agenda staan.
Om 22:30 uur start de Drechtraadsvergadering. Op de agenda staan ook hier de Geactualiseerde Begroting 2018 en Geactualiseerde
Perspectiefnota 2018.
De verwachting is dat de Drechtraadsvergadering uiterlijk rond 23:45 uur is afgelopen.

U kunt een afspraak maken voor de dinsdagochtend door te bellen met 078 – 202 12 20.

Nieuws
Uit de gemeenteraad

Naar de stembus op 21 maart

Dinsdag 6 februari 22.30 uur,
Drechtraad
Gemeentehuis Papendrecht
Radiodebat RTV Rijnmond/Klokradio
Donderdag 1 februari is van 18.00-19.00 een
radiodebat in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Het debat is een samenwerkingsverband
van RTV Rijnmond en Klokradio. Woordvoerders van de politieke partijen gaan met elkaar

Postadres:

in gesprek over onderwerpen die van belang
zijn in ons dorp. Vanaf 17.00 uur zendt Klokradio een voorbeschouwing uit op het debat,
waarbij diverse gasten aan het woord komen.
U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom om
te komen luisteren.

Op woensdag 21 maart is de verkiezing van de
gemeenteraad én het raadgevend referendum
over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (Wiv).
Op de volgende pagina leest u alles over de
voorbereidingen op de verkiezingen en hoe en

waar u kunt stemmen. Ook vindt u er informatie over wanneer u uw stempas kunt verwachten en hoe u iemand anders namens u kunt
laten stemmen als u zelf niet in de gelegenheid
bent naar het stembureau te gaan.

Waar vindt u wat?
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

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (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
Ook voor vergunningen en bouw- en
woningtoezicht kunt u tijdens deze uren
terecht.

gem.Alblasserdam

Zorgloket
Maandag t/m donderdag 09.00 -12.00 uur
Zeelt 2 (noodgebouw Nokkenwiel)

gemAlblasserdam

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031

Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Floor Dil en Ellen Knijf.
Bel 14078 voor een afspraak of kijk op
www.alblasserdam.nl/ondernemen.
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.

Het adres van de Stichting Welzijn Alblasserdam is Cortgene 20 in Alblasserdam,
tel. 078 – 20 21 220.
Inloopspreekuur:
• Maandag: 13.00-16.30 uur
• Dinsdag: 13.00-16.30 uur
• Donderdag: 9.00-16.30 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.

Gemeentenieuws

Verkiezingsnieuws

Naar stembus voor gemeenteraad en referendum
Op woensdag 21 maart is de verkiezing van de gemeenteraad én het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). In de
volksmond wordt dit de sleepwet genoemd. De wet gaat over de bevoegdheden van

de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Op deze pagina leest u wanneer u uw stempas
ontvangt, hoe u een volmacht aanvraagt en wat de rol is van het hoofdstembureau en het
centraal stembureau.

Hoe kunt u stemmen?
Stemmen in Alblasserdam
De stempas waarmee u uw stem uitbrengt,
ontvangt u uiterlijk 7 maart 2018 per post.
U mag met uw stempas stemmen in een
stemlokaal naar keuze binnen de gemeente
Alblasserdam. De stemlokalen binnen onze
gemeente leest u op de bijsluiter bij uw stempas en op de kandidatenlijst. Ook op www.
alblasserdam.nl vindt u het overzicht van
de stemlokalen. De kandidatenlijst bezorgt
PostNL uiterlijk 8 maart 2018 huis aan huis.
In het stembureau moet u zich legitimeren
met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit document mag op 21 maart 2018
maximaal 5 jaar verlopen zijn. Heeft u geen
juist identiteitsbewijs? Vraag dan op tijd een
nieuw aan.
Overdragen van uw stempas
U mag ook een ander voor u laten stemmen
met een onderhandse volmacht. U draagt
dan uw stempas over aan een andere kiezer
(gemachtigde). Deze gemachtigde stemt zelf
ook voor dezelfde verkiezing in Alblasserdam.
Hiervoor gelden regels:
• de gemachtigde brengt uw stem gelijktijdig
uit met zijn/haar eigen stem voor dezelfde
verkiezing;
• de gemachtigde stemt op een stembureau
in Alblasserdam;
• de gemachtigde mag per verkiezing in totaal 2 machtigingen aannemen (hij/zij mag
totaal dus 3 stemmen uitbrengen);
• u vult op de achterkant van uw stempas (bij
'volmachtbewijs') de naam en het adres van
de gemachtigde in;
• u en de gemachtigde ondertekenen allebei
uw stempas;
de gemachtigde neemt (een kopie van) uw
identiteitsbewijs mee naar het stemlokaal.
Uw (kopie) identiteitsbewijs mag op de dag
van de verkiezing niet langer dan 5 jaar
verlopen zijn. Het kopie identiteitsbewijs
mag ook een foto op een mobiele telefoon
of tablet zijn.

Stemmen bij volmacht
Met de schriftelijke volmacht mag een andere
kiezer voor u stemmen. Dit doet u bijvoorbeeld omdat:
• u uw stempas niet kunt overdragen aan een
andere kiezer, bijvoorbeeld omdat u al op
uw vakantieadres verblijft;
• u een identiteitsbewijs heeft dat op 21
maart 2018 langer dan 5 jaar is verlopen;
• u geen identiteitsbewijs heeft;
• u een kiezer uit een andere gemeente in
Nederland voor u wilt laten stemmen (alleen voor het referendum);
Hoe vraagt u de schriftelijke volmacht
aan?
• u vult het aanvraagformulier helemaal in
en u plaatst allebei uw handtekening. Uw
schriftelijk verzoek moet uiterlijk 16 maart
2018 bij de gemeente binnen zijn;
• als de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hiermee kan de gemachtigde
voor u stemmen;
• de gemachtigde neemt de schriftelijke
machtiging mee naar het stemlokaal en
brengt uw stem tegelijk uit met zijn/haar
eigen stem voor dezelfde verkiezing.
Op www.alblasserdam.nl vindt u het formulier
'Stemmen bij volmacht'. Als zoekwoord geeft
u Stemmen in. U print het formulier en vult
dit in. U mag het formulier ook aan de balie
van uw gemeente ophalen.
Wilt u voor het referendum in een andere
gemeente stemmen?
Laat dan uw stempas omzetten in een kiezerspas. Dit kan schriftelijk of persoonlijk
schriftelijk:
• uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk 16
maart 2018 bij de gemeente binnen zijn.
Via www.alblasserdam.nl downloadt u het
aanvraagformulier. Als zoekwoord geeft u
Stemmen in.

persoonlijk:
• dit kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018,
12.00 uur. U komt tijdens openingstijden
naar de balie van uw gemeente met uw
stempas en uw origineel identiteitsbewijs.
Ook bij stemmen met een kiezerspas heeft u
een origineel identiteitsbewijs nodig. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing
niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.
U verblijft op 21 maart 2018 in het buitenland?
U mag voor het referendum per brief stemmen of iemand in Nederland voor u laten
stemmen met een volmacht. Uw aanvraag
om te stemmen per brief moet uiterlijk 21
februari 2018 bij de gemeente 's-Gravenhage
binnen zijn. De aanvraag vult u online in via:
www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/
verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/tijdelijk-in-het-buitenland-bij-het-referendum.htm
Wilt u iemand in Nederland voor u laten stemmen? Lees daarover meer bij de bovenvermelde informatie onder Stemmen bij volmacht.

Stempas kwijt
Zonder stempas mag u niet stemmen. Een
vervangende stempas vraagt u tijdens openingstijden aan bij de balie van uw gemeente.
Dit mag tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018,
12.00 uur.
Samenstelling kiezersregister
Op 5 februari 2018 stelt elke gemeente haar
kiezersregister vast. Deze datum bepaalt in
welke gemeente u mag stemmen. U ontvangt
uw stempas op het adres waarop u op 5
februari 2018 stond ingeschreven.
Bereikbaarheid stemlokalen
Bereikbaarheid stemlokaal: op
www.alblasserdam.nl (zoekterm stemmen)
vindt u meer.
Op www.alblasserdam.nl vindt u meer informatie. Met vragen mag u ook contact opnemen met Team Verkiezingen. U bereikt ons via
telefoonnummer telefoon 14 078.
Alblasserdam, 31 januari 2018
De burgemeester, J.G.A. Paans

Zittingen van centraal stembureau en hoofdstembureau
Direct na de zitting liggen ter inzage:
• de ingeleverde kandidatenlijsten
• de verklaringen van ondersteuning
• het proces-verbaal I1 van de zitting
• Het proces-verbaal I1 kunt u ook via
www.alblasserdam.nl inzien.
Op 9 februari 2018 beslist het centraal stembureau om 16.00 uur in een openbare zitting
over:
• de geldigheid van de kandidatenlijsten
• handhaving van de daarop voorkomende
kandidaten
• handhaving van de geplaatste aanduiding
• de nummering van de kandidatenlijsten
De openbare zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

Op 21 maart 2018 is de verkiezing van de
leden van de gemeenteraad. Het centraal
stembureau en het hoofdstembureau toetsen de voorbereidingen, het verloop en de
uitslag van de verkiezing aan de Kieswet.

Op 6 februari 2018 onderzoekt het centraal
stembureau om 16.00 uur in een besloten zitting de ingeleverde kandidatenlijsten.

Het proces-verbaal I4 van deze zitting ligt
direct na de zitting ter inzage bij de receptie in
de centrale hal van het gemeentehuis.
Het proces-verbaal en de nummering van de
kandidatenlijst kunt u ook via www.alblasserdam.nl inzien.

Op 23 maart 2018 stelt het hoofdstembureau
om 10.00 uur in een openbare zitting de
uitkomst van de stemming vast. Zij maakt het
aantal uitgebrachte stemmen per partij en per
kandidaat bekend.
Aansluitend stelt het centraal stembureau in
een openbare zitting de uitslag van de stemming vast. Zij maakt de zetelverdeling en de
gekozen kandidaten bekend.
De openbare zitting vindt plaats in het gemeentehuis.
Het proces-verbaal P22 van deze zittingen ligt
direct na de zitting ter inzage bij de receptie
in de centrale hal van het gemeentehuis. Het
proces-verbaal P22 kunt u ook via
www.alblasserdam.nl inzien.

De voorzitter van het hoofdstembureau
voor de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad
J.G.A. Paans

Gemeentenieuws

Nieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Alblasserdam maakt bekend,
dat het heeft besloten om een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen en
hiertoe een bord model Reglement Verkeerstekens 1990 met een onderbord te plaatsten.
Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden
aangelegd op de volgende locatie: Zeevaartstraat ter hoogte van woning nummer 47.
De motivatie die hieraan ten grondslag ligt,
is nader omschreven in besluiten, die ter
inzage liggen op de afdeling Publiekszaken

van het gemeentehuis. Belanghebbenden
kunnen gedurende een termijn van zes weken
na heden o.g.v. artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht tegen voornoemd besluit
bezwaar instellen bij het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam. Het
bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en
tenminste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener,
• de dagtekening,
• een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en,
• de gronden van het bezwaar.

Basisregistratie personen (BRP)
Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens
te wijzigen van:
naam

geboortedatum

datum uitschrijving

van den Herik, R

04-05-1984

11-12-2017

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 bezwaarschrift
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 telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.

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

Locatie:
Datum besluit:

Inzage
De beschikking en andere ter zake zijnde
stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis,
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Cortgene 2
te Alblasserdam.
De stukken kunnen worden ingezien:
• 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, na
telefonische afspraak, tel. 078 - 770 61 05.
Beroep
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben
gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat zij dat niet hebben gedaan, beroep worden
ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam. Op grond van artikel 6:7 van de
Awb bedraagt de termijn voor het indienen van
een beroepschrift 6 weken.
De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde
lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na
de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd.
De beschikking treedt in werking met ingang
van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om
een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan
als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek
om voorlopige voorziening dient te worden
gericht aan de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
De beschikking treedt dan niet in werking
voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak
heeft gedaan.

Verleend
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Vergunningen & Bekendmakingen
Bekendmaking Geluidbeleid goede
ruimtelijke ordening Alblasserdam
Op 22 januari 2018 heeft het college van
burgemeester en wethouders van Alblasserdam op basis van de Wet geluidhinder
het ‘Geluidbeleid goede ruimtelijke ordening
Alblasserdam’ vastgesteld. Dit besluit treedt
in werking op de dag volgend op de dag van
bekendmaking.
Het ‘Geluidbeleid goede ruimtelijke ordening
Alblasserdam’ beschrijft de voorwaarden
die de gemeente stelt aan bouwen op geluid

belaste locaties, alsmede de procedure om
toestemming te krijgen in de vorm van het
wettelijk verplichte hogerewaardebesluit. Met
dit beleid beoogt de gemeente Alblasserdam
het realiseren van een prettig woon- en leef
klimaat voor geluidgevoelige bestemmingen
op geluid belaste locaties.

 randveilig gebruik
B
(vergunning)
Gebruiksvergunning
Lelsstraat 2
15-01-2018

 ap
K
Het vellen of te doen vellen
van drie houtopstanden (eik
(Quercus robur), es (Fraxinus excelsior) en zwarte els
(Alnus glutinous))
Vinkenpolderweg 35a
17-01-2018

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen
binnen zes weken na de dag van verzend
datum van dit besluit.
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).

Ontwerpbesluit ter inzage
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

 ouw, Monument
B
Het herstellen van de
fundering
Kortland 57
25-01-2018

Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen van 1 februari 2018
tot en met 15 maart 2018 ter inzage in het
gemeentehuis, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Cortgene 2 te Alblasserdam.
De stukken kunnen worden ingezien:
• 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, na
telefonische afspraak, tel. 078 - 770 61 05.
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.

Ingediend
Activiteit:

 anleggen alarm
A
Het aanleggen van een
alarminstallatie
Locatie:
Dam 65
Datum ontvangst: 17-01-2018

Activiteit:

 loop
S
Het verwijderen van een
stuk draagmuur
Locatie:
Groen van Prinstererstr 12
Datum ontvangst: 19-01-2018
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.

Tegen vaststelling van dit beleid is geen beroep
mogelijk.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen
voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis.

Dorp met karakter

