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Gezond perspectief
2020 werd een jaar dat ons voor verrassingen
stelde. Persoonlijk en collectief. Aan de ene
kant zagen we schok, angst, verlies en verdriet, aan de andere kant was het een jaar van
snel schakelen, vindingrijkheid, spontaan initiatief, doorzettingsvermogen en creativiteit.
Het belang van onze (collectieve) gezondheid
is nooit duidelijker geworden dan in 2020. Als
we niet gezond zijn, maar geremd en gevangen door een pandemie, dan lijkt alle perspectief weg te vallen. Onze opdracht is om rust
te bewaren, naar elkaar om te zien en in alle
chaos een gezond perspectief te vinden. Dat
vermogen heet veerkracht.
Perspectief - een helder beeld van de toekomst - is voor ons mensen net zo belangrijk
als eten, drinken en onderdak. Als dat ontbreekt ervaren we stress. Ons geduld wordt
op de proef gesteld en ons uithoudingsvermogen wordt getest. De begroeting, de aanraking
of de omhelzing, dat is wat we missen.
Gezond perspectief: fysiek
Er is weinig wat zo kostbaar is als onze
gezondheid, en weinig wat we zo normaal vinden als ﬁt zijn. Tótdat onze gezondheid of die
van onze naasten onder druk komt te staan.
Dan is er niets belangrijkers dan dat, niets
waar we meer naar verlangen. Tot nu toe zijn

17 Alblasserdammers ons verdrietig genoeg
als gevolg van corona ontvallen.
Gezond perspectief: mentaal
Over onze mentale gezondheid en persoonlijke vrijheid heb ik veel geleerd in de 75
gesprekken die ik tussen 4 en 11 mei heb
gevoerd over vrijheid. Ik sprak mensen in de
leeftijd van 8 tot 93 jaar! Zij staan ieder op hun
eigen wijze in het leven, en voor ieder van hen
heeft vrijheid een andere betekenis. Van ieder
kunnen we iets leren. Dat is een mooie spiegel
voor de huidige corona-situatie; ook daar zijn
verschillende ideeën over. Belangrijk is dat we
elkaars meningen willen horen en van elkaar
willen leren.
Ik ben er trots op dat Alblasserdam een warm
dorp is, waar het belang van allen van grote
betekenis is. Met elkaar gaan we het redden.
De verbondenheid is groot. Laten we elkaar
blijven helpen om vol te houden. Laten we
met elkaar de verborgen vijand, eenzaamheid,
op afstand houden.

stellen hoe het voelt als je restaurant, café,
winkel of marktkraam ineens niet meer open
mag, of als je voor de vraag komt te staan of je
medewerkers moet ontslaan. De gevolgen op
de langere termijn zullen groot zijn.
Laat duidelijk zijn dat we als gemeente naast
u staan. Waar we kunnen, willen we helpen.
De weg wijzen naar regelingen. Ook voor onze
maatschappelijke instellingen en verenigingen.
Ik wens iedereen in ons mooie Alblasserdam,
namens het gemeentebestuur, voor 2021 een
gezond perspectief, en de veerkracht om dat
steeds opnieuw te vinden. Voor uzelf en voor
de mensen om u heen. Ik kijk uit naar het
moment dat ik u weer op de gewone manier
met een handdruk kan begroeten. Daar richt
ik mijn vizier op. Graag tot dat moment in het
nieuwe jaar!

Jaap Paans,
Uw burgemeester

Gezond perspectief: ﬁnancieel
In 2020 was bijna niets meer normaal, ook
ons ﬁnanciële perspectief veranderde enorm.
Te beginnen bij de bedrijven. Veel ondernemers hebben het zwaar. Voor werknemers
zijn het onzekere tijden. Het is niet voor te

Chatbot als virtuele assistent op de website

Meer gesprekken = meer leren
Gemeente Alblasserdam gaat graag mee
met digitale ontwikkelingen die een toegevoegde waarde zijn voor inwoners. Gem
heeft ‘lerende’ technologie en gaat daarom
vragen steeds beter begrijpen. En zal daarmee
ook een beter antwoord geven. Gem houdt
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van korte, duidelijke vragen en hoeft geen
persoonlijke info van inwoners te weten om te
helpen. Weet Gem het antwoord op de vraag
niet? Dan schakelt Gem het gesprek tijdens
openingsuren door naar de livechat. De inwoner kan dan direct de vraag stellen aan een
medewerker van de gemeente.
Ontwikkeld voor en door gemeenten
Gem is ontwikkeld door de innovatiegroep
Virtuele Assistent. De innovatiegroep bestaat
onder andere uit A&O fonds Gemeenten, VNG
Realisatie en Dienstverlening Drechtsteden.
Het is een initiatief voor en door gemeenten.
Proefperiode
De ambitie is dat alle gemeenten met Gem

gaan werken. De gemeenten die nu meedoen met Gem, zitten nog in een pilot. Na
deze proefperiode delen de gemeenten hun
ervaringen. De proefperiode in Alblasserdam
loopt tot en met 1 juli 2021. De gemeente
Dongen had als eerste een succesvolle pilot.
Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht,
Zwijndrecht en Tilburg werken nu ook met
Gem.
Chatten met Gem?
Gem is te vinden op onze website
www.alblasserdam.nl op de contactpagina en
op de pagina’s over verhuizen, paspoorten en
Nederlandse identiteitskaarten. In de rechter
benedenhoek kunt u chatten met Gem.
Probeert u het ook eens?

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

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031
Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Nicolette van Esdonk en
Marianne Vogelenzang
Email: ondernemen@alblasserdam.nl

Let op: wij werken uitsluitend op afspraak!

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.

CJG
088-1237007
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190

Wist u dat veel woningen warmte lekken,
bijvoorbeeld door kieren of een slecht
geïsoleerd dak? Dat levert een onnodig hoge
energierekening op. Bent u benieuwd op
welke plekken in uw woning warmte weglekt?
Dan is een infraroodscan een snelle manier
om dit te ontdekken. Woningeigenaren krijgen
deze gratis van de gemeente. U kunt zich tot
en met 31 januari kosteloos aanmelden via
www.regionaalenergieloket.nl. Vul uw postcode in, klik op “Gratis infraroodscan!” en vul
uw gegevens in.
Foto's met een warmtebeeldcamera
Tijdens een infraroodscan worden er foto’s
gemaakt van de gevel van uw woning met een
speciale warmtebeeldcamera. Zo wordt bekeken of er warmteverlies plaatsvindt en waar.
Daarna kan het Regionaal Energieloket u adviseren welke maatregelen u kunt treffen om
het warmteverlies te beperken. Bijvoorbeeld
door te isoleren. Zo kunt u genieten van meer
wooncomfort en een lagere energierekening.
U hoeft niet thuis te zijn
Na uw aanmelding neemt het Regionaal Energieloket contact met u op over het bezoek.
Omdat de infraroodscan van buiten gemaakt
wordt, hoeft u hiervoor niet thuis te zijn.
Achteraf krijgt u de foto's, een persoonlijk
rapport en tips toegestuurd.

Nieuws

Wij hebben sinds kort een virtuele assistent:
Gem. Gem is een chatbot en beantwoordt 24
uur per dag vragen over verhuizen, paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten.
Gem – dat staat voor 'gemeenten' – geeft ook
antwoord op andere eenvoudige vragen. Gem
is een toevoeging aan de bestaande kanalen,
zoals telefoon, contactformulieren en de
livechat.

Laat een gratis
infraroodscan
doen

Wat kunt u na een infraroodscan doen?
De eerste belangrijke stap in verduurzamen
is isoleren. Daarom zijn wij een actie gestart
voor spouwmuur- en vloerisolatie. U kunt nog
meedoen!
Om u nog verder te helpen energie te besparen geven wij gratis cadeaubonnen van 45
euro weg. U kunt de cadeaubon gebruiken in
de webshop van het Regionaal Energieloket. U
kunt hier artikelen bestellen die uw huis direct
energiezuiniger én comfortabeler maken, zoals tochtstrips, radiatorfolie en ledverlichting.
Heeft u nog geen cadeaubon aangevraagd?
Doe dit dan snel, want op = op!
Meer informatie over de isolatie actie, de
gratis cadeaubonnen en andere maatregelen
om energie te besparen vindt u op de website
van het Regionaal Energieloket:
www.regionaalenergieloket.nl.
Het Regionaal Energieloket helpt, in opdracht
van de gemeente Alblasserdam, woningeigenaren bij het verduurzamen van de woning.

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
info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
Spreekuur op afspraak:
• maandag, dinsdag en donderdag tussen
09.00 – 17.00 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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GFTE-cocons voor betere afvalscheiding
In januari plaatsen wij 70 'cocons' voor het
inzamelen van groente-, fruit- en (klein) tuinafval
en etensresten (GFTE). Het gaat om klikobakken
in een nette behuizing in de buurt van hoogbouw. Wie in een hoogbouwwoning woont krijgt
dus een extra mogelijkheid om afval beter te
scheiden.
Belangrijk
Wethouder Peter Verheij: "Afval scheiden
blijft een belangrijk onderwerp waaraan we
niet genoeg aandacht kunnen schenken. Van
de totale hoeveelheid GFTE komt 66 kilo nog
altijd bij het restafval terecht. Dat is 36% van
al het restafval. Deze hoeveelheid willen we
echt omlaag hebben. GFTE dat bij het restafval
terecht komt, wordt namelijk verbrand. Dan kan
het niet dienen als grondstof voor bijvoorbeeld
compost of groen gas. En bovendien moeten we
er verbrandingsbelasting over betalen. Met de
nieuwe cocons kunnen bijna al onze inwoners
alle afvalsoorten scheiden. Bewoners van hoogbouwwoningen hebben deze wens regelmatig
bij ons geuit."
Locaties
De GFTE-cocons worden zoveel mogelijk in de
buurt van de ondergrondse restafvalcontainers
geplaatst. Zo kunnen inwoners het afval zo
veel mogelijk in één keer wegbrengen. Als deze
combinatie niet mogelijk is, komen de nieuwe
bakken in de meeste gevallen juist dichter bij de

portieken of entrees naar hoogbouw te staan.
GFTE mag alleen los of in biologisch afbreekbare
zakjes aangeboden worden. Plastic of andere
materialen in het GFTE maken hergebruik
onmogelijk.
Afvalpas
De cocons zijn alleen te openen met de afvalpas
waarmee inwoners ook de restafvalcontainers openen. Zo moeten overvolle containers,
vernieling en vervuiling zoveel mogelijk worden
voorkomen. Ieder huishouden dat toegang
krijgt, ontvangt een brief van HVC met nadere
uitleg. In februari moeten alle cocons werken.
Zodra de coronamaatregelen het toelaten, gaan
afvalcoaches van HVC de wijken in om met
inwoners in gesprek te gaan over het scheiden
van afval en om tips te geven.
Etensresten
Eén van die tips is dat ook etensresten in de
groene bak mogen. Wethouder Verheij: "Als
we allemaal ook onze etensresten bij GFTE
gooien, dan maken we weer een grote stap naar
maximaal 100 kilo restafval per inwoner per
jaar." In het grondstoffenplan van de gemeente
staat dit doel opgenomen. Met het besluit van
de gemeenteraad om de nieuwe GFTE-cocons
te plaatsen, hoopt de gemeente weer een stap
in de goede richting te zetten. Bekijk op www.alblasserdam.nl/afval de kaart met locaties. In de
HVC-afvalapp staat welk afval in welke bak mag.
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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
Geboren
Datum uitschrijving
van Dorssen, GJA		
01-03-1960
26-11-2020
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:
: onbekend
Adres		
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.
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Bekendmaking omgevingsvergunning Tweede
kraan BCTN
Besluit
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam geven op basis van artikel 3:12 van de
Algemene wet bestuursrecht kennis van het
feit dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning aan BCTN hebben verleend voor
het bouwen van een tweede kraan bij BCTN
(Het betreft een tweede kraan op de bestaande kraanbaan. Het dient ter verbetering
van de logistieke situatie), met toepassing van
planologisch afwijken doormiddel van art.
2.1, lid 1 onder c Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). Ten behoeve van dit
voornemen heeft de gemeenteraad op 29
september 2020 een (ontwerp)verklaring van
geen bedenkingen afgegeven.
De beschikking ten behoeve van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken
ligt met ingang van donderdag 7 januari 2021
gedurende zes weken ter inzage. Gedurende
de termijn van terinzagelegging kunt u de
stukken digitaal raadplegen via de gemeentelijke website www.alblasserdam.nl of via
de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0482.abbctn115-vg01)

Beroep
Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, alsmede
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State
(postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
Het besluit treedt daags na afloop van de
beroepstermijn in werking. Een beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op
met de heer M. Oosters van de gemeente
Alblasserdam, via telefoonnummer 14 078 of
per e-mail: m.oosters2@alblasserdam.nl.
Alblasserdam, 6 januari 2021
Burgemeester en wethouders
van Alblasserdam.
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Ontwerp Bestemmingsplan
Oost Kinderdijk 209
Het college van burgemeester en wethouders
van Alblasserdam maakt bekend dat op grond
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) het " Ontwerp Bestemmingsplan Oost
Kinderdijk 209 " vanaf donderdag 7 januari
2021 tot donderdag 18 februari 2021 voor een
ieder ter inzage ligt.

worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan
blijkt dat door de voorgenomen activiteit zich
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu voordoen die het opstellen van een
milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Plangebied
De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van
zes woningen op de voormalige bedrijfslocatie. De m.e.r. procedure is niet van toepassing.
Het plangebied ligt aan de Oost Kinderdijk 209
nabij Huis te Kinderdijk. De ontwerpplannen
en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal
te zien en te downloaden op www.alblasserdam.nl > Ruimtelijke plannen > Bestemmingsplannen > Oost Kinderdijk 209 en op
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0482.
bpokindrdk209101-on01).

Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging
bestaat de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen
van een zienswijze. U kunt uw zienswijze
indienen bij de gemeenteraad van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam. Ook
het indienen van een mondelinge zienswijze is
mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur
uiterlijk één week voor het einde van de ter
inzage legging, een afspraak te maken met de
gemeente Alblasserdam via telefoonnummer
14 078. Het is niet mogelijk telefonisch uw
zienswijze kenbaar te maken.

M.e.r.-beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te

Alblasserdam, 6 januari 2021
Burgemeester en wethouders
van Alblasserdam
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Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Z-18-330555)
Het college van burgemeester en wethouders
van Alblasserdam maakt bekend dat zij een
omgevingsvergunning verlenen aan Den
Ouden Tanktransport B.V. in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
zijnde een omgevingsvergunning met omschrijving: "het veranderen van de inrichting".
Deze aanvraag gaat over de locatie: Edisonweg
14a te Alblasserdam.
Zienswijzen
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met
bijbehorende stukken liggen vanaf 4 januari
2021 ter inzage. Dit moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Vanaf het moment
dat de stukken ter inzage liggen hebben zowel
u als derden zes weken de tijd om zienswijzen
over de ontwerpbeschikking in te dienen.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden
gezonden aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300

AN Dordrecht. Ook bestaat de mogelijkheid
om mondeling zienswijzen in te brengen.
Hierna stellen wij een definitief besluit op
waartegen belanghebbenden beroep kunnen
instellen.
Voor het naar voren brengen van mondelinge
zienswijzen kan contact worden opgenomen
met de behandelend ambtenaar
(mevrouw M.M. Cornielje, telefoonnummer
078 - 770 85 85).
Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt.
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.

Verbonden blijven in 2021
Graag nodigen wij u, juist nu!, uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag
6 januari 2021 van 20.00 uur tot 21.30 uur. Dit jaar zal deze online gehouden worden,
via https://bit.ly/2LB13YP van de gemeente. De bijeenkomst staat in het teken van onderlinge
verbondenheid in ons dorp. Samen zoeken we naar gezond perspectief. Elkaar (digitaal)
ontmoeten en samen het nieuwe jaar inluiden is juist in deze tijd heel belangrijk.
Daar wil de gemeente graag een moment voor creëren.
De online receptie wordt geopend door de burgemeester. Daarna is er gelegenheid om online
met de wethouders uw nieuwjaarswensen uit te wisselen in afzonderlijke recepties van de drie
wethouders en de burgemeester. Ieder heeft een eigen digitale ontvangstruimte,
waarvoor u na aanmelding de link ontvangt.
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen! U kunt zich aanmelden door voor 6 januari
14.00 uur een mail te sturen naar: bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl. U ontvangt dan
een antwoordmail met vier afzonderlijke links naar de online recepties van burgemeester en
wethouders. Voor de eerste honderd aanmeldingen hebben we een kleine verrassing, die u kunt
verzilveren na opheffing van de Corona-maatregelen. Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten!

Nieuwjaarsbijeenkomst
Woensdag 6 januari 2021
20.00 uur - 21.30 uur I online
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
Activiteit:
Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: 		Aanvraag nieuwbouw aan
de Vlashof
Locatie: 		de Vlashof kavel 352, plan
"De eilanden klein Alblas"
Datum besluit:
24-12-2020
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
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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).
Verlengen beslistermijn aanvraag om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
besloten hebben de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning te verlengen met een
beslistermijn van 6 weken:
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het vervangen van
bestaande ramen door
harmonicadeuren
Locatie: 		
Oost Kinderdijk 177
Datum besluit:
22-12-2020

Activiteit:
Kap
Voor: 		het vellen of te doen
vellen van een houtopstand
(berk))
Locatie: 		
Kortland kavel D 78
Datum besluit:
21-12-2020
Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het plaatsen van een
dakkapel
Locatie: 		
De Spil 16
Datum ontvangst: 21-12-2020

Activiteit:
Bouw
Voor: 		het bouwen van een
woning
Locatie: 		
Vlashof kavel 354
Datum ontvangst: 22-12-2020
Activiteit:
Kap
Voor: 		het vellen of te doen vellen
van een houtopstand
(10 grote struiken)
Locatie: 		
Vinkenpolderweg
Datum ontvangst: 21-12-2020
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 krant
Vergunningen en Meldingen,
woensdag 6 januari 2021

