Dorp met karakter

Gemeentenieuws
Bekendmakingen

Nieuws

Informatieavond over aanleg
ondergrondse hoogspanningsleiding

Netbeheerer TenneT gaat een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aanleggen
tussen de hoogspanningsstations Alblasserdam en Dordrecht. Dat is nodig om de
levering van stroom aan de Alblasserwaard
te kunnen blijven garanderen. Wilt u meer
weten over de plannen en procedures die
hiervoor nodig zijn? Bezoek dan op donderdag
20 september een informatiebijeenkomst in
het Apollo Hotel Papendrecht, Burgemeester
Keijzerweg 100. Tussen 19.00 en 21.00 uur
kunt u binnenlopen.

Minder kans op stroomuitval
Het gebruik van elektriciteit in de Alblasserwaard stijgt en dat betekent een zwaardere belasting van het hoogspanningsnet.
Momenteel zijn er twee verbindingen naar
het hoogspanningsstation Alblasserdam. Als
TenneT onderhoud doet aan één van deze
verbindingen en er een storing ontstaat op
de andere verbinding, zit de Alblasserwaard
zonder elektriciteit. Daarom vindt TenneT het
nodig om een extra hoogspanningsverbinding
aan te leggen tussen de hoogspanningsstations Alblasserdam en Dordrecht. Deze nieuwe
ondergrondse hoogspanningsverbinding
levert extra capaciteit en vermindert de kans
op grootschalige stroomuitval in de regio.
Meer informatie over het project is te vinden
op de www.tennet.eu/dordrecht

Raads- en commissieagenda

Verleend:

Datum besluit:

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens te
wijzigen van:
Naam
Geboren
Datum uitschrijving
Rahmani, M
25-11-1997
19-06-2018
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.

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.

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

Locatie:

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen
(art. 2.22 wet BRP)

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
2, 2950 AA Alblasserdam.

Op dinsdag 18 september vergaderen de raadscommissies Grondgebied (Burgerzaal) en
Bestuur & Samenleving (k114) vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda's en stukken
zijn via het Raadsinformatiesysteem op de website te raadplegen.

Activiteit:

12 september 2018

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO,
Inrit/Uitweg
Het bouwen van een
nieuwe bedrijfsgebouw
Nieuwland Parc Alblasserdam, perceel B4333
Nieuwland Parc
ong. ( B 4333)
29-08-2018

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).

Ingediend:
Activiteit:

Bouw
Het uitbreiden van het
bedrijfsgebouw
Locatie:
Kelvinring 20
Datum ontvangst: 29-08-2018

Activiteit:

Bouw
Het plaatsen van een paal
met zonnepaneel
Locatie:
Edisonweg / Voltastraat
Datum ontvangst: 30-08-2018
Activiteit:

Bouw, Milieu
(neutraal wijziging)
Het realiseren van de halverhoging en het verbouwen van de kantoorruimte
Locatie:
Marineweg 1
Datum ontvangst: 30-08-2018
Activiteit:

Inrit/Uitweg
Het aanleggen van een inrit
Locatie:
Blokweerweg 90
Datum ontvangst: 28-08-2018

Activiteit:

Kap, Werk of werkzaamheden uitvoeren
Het vellen of te doen vellen
van drie houtopstanden (2
x Fraxinus excelsior (es) en
1 x Castanea (kastanje))
Locatie:
Rijnstraat 434 en Kuyperstraat/Van Hogendorpweg 42
Datum ontvangst: 28-08-2018
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.

Vergunningen en Meldingen,
12 september 2018

