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Beste Alblasserdammers,
Afgelopen week stond in het teken van
herdenken en vieren en van kleine stapjes
naar vermindering van de maatregelen tegen
verspreiding van het coronavirus. Én het was
de laatste week waarin ouders hun kinderen
fulltime thuis hadden.
Nieuwe piek voorkomen
De verleiding is groot om met zijn allen te vieren
dat we het ergste hebben gehad. Maar we moeten in gedachten blijven houden dat de cijfers
zijn verbeterd ómdat we al die maatregelen hebben genomen. Belangrijk blijven de anderhalve
meter afstand, het vermijden van drukte en het
thuiswerken. En cruciaal is dat niemand met
klachten naar buiten gaat. Alleen zo kunnen we
er voor zorgen dat er geen nieuwe piek ontstaat.
Alleen zo kunnen we de meest kwetsbaren in
onze samenleving beschermen.
Grote boog
Ook in ons dorp werken gemeente, politie,
maatschappelijke organisaties en winkeliers al
sinds het begin van de crisis goed samen om
ervoor te zorgen dat we ons aan de landelijke
regels kunnen houden. Op de meeste plekken
gaat het goed. Zien we dat mensen tijdens hun
wandelingetje met een grote boog om elkaar
heen lopen en zien we mensen netjes op
anderhalve meter afstand wachten tot ze aan
de beurt zijn bij een winkel. Er zijn binnen onze
gemeente echter toch nog enkele plaatsen
waar het niet altijd goed gaat. In het Makado
bijvoorbeeld, zagen we dat het nemen van
afstand soms te moeilijk was. De winkeliers in
het Makado werken er gelukkig hard aan om
het winkelend publiek mogelijk te maken de
anderhalve meter in acht te nemen. Dat gaat
nu de goede kant op en dat is belangrijk voor
ieders veiligheid. Het blijft een gezamenlijke
verantwoordelijkheid die we moeten nemen.
Vermijd daarom winkels en de omgeving van
die winkels als het er te druk is.
Creativiteit bij ondernemers
Alblasserdam is een bedrijvig dorp en we zien
een hoop creativiteit in het ondernemerschap.
Zo zien we restaurants die afhaalmaaltijden
verzorgen en bedrijven die allerlei services
verlenen op gepaste afstand. Maar we zien
ook de worsteling van veel ondernemers om
hun bedrijf overeind te houden. De komende
maanden zal duidelijk worden wat het economisch gaat betekenen voor zoveel mensen in
ons land.

heerlijk sportende kinderen! Samen met de
sportverenigingen kijken we naar de beste
manier om dit te doen en het is goed te zien
hoe goed die verantwoordelijkheid wordt
genomen. We zien dat ook kerken weer gaan
zoeken naar manieren om binnen de versoepelingen te kijken wat mogelijk is om hun
diensten vorm te geven.
Basisscholen weer open
Afgelopen maandag zijn ook de basisscholen
weer open gegaan. Alle scholen hebben regels
opgesteld rondom halen en brengen. Ik doe
hier op alle ouders een beroep, vooral deze
regels te respecteren. Het zal even wennen
zijn, die eerste paar dagen, maar al snel zullen
we niet beter weten!
Op elkaar letten
Nu de maatregelen versoepeld worden, zal
ook steeds meer blijken wat er nodig is en wat
we kunnen doen voor de kwetsbare mensen
in de samenleving. De zorg is de afgelopen
tijd op een alternatieve manier doorgegaan,
maar we hebben ook gezien dat mensen
het moeilijk hebben gehad. Ouderen waren
soms erg eenzaam. Ik hoop dan ook dat de
stappen die de regering zet om weer bezoek
toe te staan in verpleeghuizen doorgang
kunnen vinden. We hebben ook gezien dat de
voedselbank aan de bel heeft getrokken. Door
alle maatregelen kregen zij minder producten
binnen. Laten we daar aandacht aan schenken. Deze tijd vergt van ons allemaal dat we
ook wat meer letten op elkaar. Ik weet dat dat
in Alblasserdam gelukkig gebeurt.
Voorzichtig positief, zo kunnen we het wel
noemen. Laten we dat vasthouden. Ons houden
aan de richtlijnen en onze verantwoordelijkheid
nemen voor elkaar. Dan komen we er wel.
Met hartelijke groet,
Dorien Zandvliet,
Uw loco-burgemeester

Hoopvol is ook dat buitensporten steeds meer
kan en mag. De eerste geluiden waren alweer
te horen van de sportvelden. Lachende en

Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

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

Check de afvalkalender rond Hemelvaart

Publiekswinkel
Door de maatregel rondom het coronavirus is de Publiekswinkel alleen op afspraak
beperkt open. Tot voorlopig tot 20 mei
gelden voor een beperkt aantal producten
de volgende openingstijden:
Maandag
14.00 – 19.30 uur
Dinsdag
09.00 – 12.00 uur
Woensdag
gesloten
Donderdag
09.00 – 12.00 uur
Vrijdag
gesloten
CJG
088-1237007
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190

Rond Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei,
komt HVC mogelijk op een eerder of later
moment langs dan u gewend bent, ook als
de oorspronkelijke ophaaldag niet op een
feestdag valt. Op maandag 1 juni is het
tweede Pinksterdag en is HVC gesloten.
HVC haalt op deze dag geen afval op.
Kijk vroegtijdig in de afvalkalender in de
HVC afval-app of op hvcgroep.nl wanneer
uw bak wordt geleegd.
Milieustraat Noordpolder gesloten
Milieustraat Noordpolder aan de Crezeepolder 9 is gesloten op Hemelvaartsdag,

donderdag 21 mei. Een dag later, vrijdag
22 mei, is de milieustraat gewoon open.
Het is er al weken erg druk. Door de maatregelen tegen het coronavirus laat HVC
minder bezoekers tegelijk toe om 1,5 meter
afstand tussen bezoekers te kunnen garanderen. Hierdoor ontstaan lange wachtrijen,
die kunnen oplopen tot 2 uur. Voor ieders
veiligheid vragen we u om uw bezoek aan
de milieustraat uit te stellen. Mocht een
bezoek toch noodzakelijk zijn, houd rekening met een lange wachttijd. Kom dus niet
vlak voor sluitingstijd. Dan kunt u niet meer
geholpen worden.

VERHUISBERICHT
De gemeentewinkel gaat verhuizen,
daarom zijn wij op vrijdag 29 mei a.s.
gesloten. Op dinsdag 2 juni staan wij
weer voor u klaar in ons verbouwde
gemeentehuis (De Rederij)
aan Cortgene 2.
LET OP! Onze gemeentewinkel is door de
maatregelen rondom het coronavirus voorlopig
beperkt open en woensdag en vrijdag dicht. U
bent voor dringende zaken en alleen op afspraak
welkom! Voor meer informatie, kijk op
www.alblasserdam.nl of bel 14 078.

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
communicatie@alblasserdam.nl.
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Stilte…..

Raads- en commissievergaderingen

Raadscommissies vergaderen

Coronavirus
Zelden kom je op een plaats waar het écht stil
is. Waar je, bij wijze van spreken, de stilte kan
hóren. Door de gevolgen van het coronavirus
is het de afgelopen weken stiller geweest
dan velen ooit hebben meegemaakt. Stiller
op straat want mensen bleven, in lijn met de
adviezen, thuis. Stiller in huis, omdat bezoek
niet kon worden afgelegd of ontvangen. Stiller
op de wegen omdat velen thuiswerken. Bij
vele ouderen tikken de dagen één voor één
weg, omdat ze die nu in grotere eenzaamheid
moeten doorbrengen. Om stil van te worden.
Kille cijferreeks
Toch is er nog een andere stilte in deze coronatijd. 63, 48, 32, 54, 79, 103. Een kille cijferreeks die dagelijks voorbij komt en aangevuld
wordt. Het aantal officieel geregistreerde
overledenen aan het coronavirus. Wie is er
nog stil van? Het totaal aantal overledenen
in Nederland is inmiddels gestegen tot ruim
boven de 5300. Aangrijpend. Om stil van te
worden. We leven als gemeentebestuur mee
met hen die ernstig ziek in ziekenhuizen liggen
of die dierbaren zagen ontvallen. Elk verhaal
grijpt je aan.
Zegen
Van die vrouw die in stilte en eenzaamheid
stierf in een ziekenhuis ver weg. Zonder haar
man, die tegelijk in een ander ziekenhuis op
de IC lag. Of van een familielid in de zorg die
in haar verzorgingshuis inmiddels het 23e
sterfgeval meemaakte. Zoals een vriend zei:
Statistieken zeggen mij niets meer, het gaat
op dit moment maar om één persoon, mijn
vader die al weken op de IC ligt. En zo is het
bij iedereen die in de nabijheid met ernstige
ziekenhuisopname of overlijden te maken
heeft. Het is een zegen als de overdenking van
deze bijzondere tijd ertoe leidt dat we, met
Mozes, onze dagen leren tellen en een wijs
hart ontvangen! (Psalm 90).
Versoepelingen
De stilte neemt langzaam af, de basisscholen
zijn weer begonnen. Ook andere versoepelingen werden aangekondigd. Het bezoek aan
winkels neemt weer toe. Kerkdeuren gaan
weer op een kier voor een beperkt aantal
bezoekers. Dit alles met in achtneming van de
nodige gezondheidsvoorschriften en de 1,5
meter afstand. De komende tijd staan er meer
versoepelingen op de agenda. Wat mij betreft,
met inachtneming van het voorbehoud van

Jakobus: “Zo de Heere wil en wij leven, zullen
we dit of dat doen”. ‘Vermijd drukte’ is altijd
het devies, wat ook mag of kan. Gelet op de
ernst van de situatie word je daarom weleens
stil van de schrille kreten die mensen uiten
tegen winkelpersoneel, beveiligers of anderen
die de voorschriften moeten handhaven. Onwerkelijk en soms ook ongepast. Ik reken op
ieders begrip in de onderlinge omgang met de
1,5-meter-maatregelen en andere beperkingen waarin we de komende tijd zullen leven.
4 én 11 mei
Inmiddels passeerden we ook 4 mei in het
jaar waarin we stilstaan bij 75 jaar vrijheid na
de Tweede Wereldoorlog. De 2 minuten stilte
konden niet op de gebruikelijke wijze met
elkaar worden beleefd, althans niet in elkaars
aanwezigheid bij het monument, traditioneel
in de Polderstraat. Een gemis, het zijn twee
minuten die meestal hóórbaar stil zijn. Toch
kon op andere manieren stilgestaan worden
bij 75 jaar vrijheid. De mooi aangelichte ‘vergeten brug’. Een bezoek aan de oorlogsgraven
op de begraafplaats. Een plaats waar het stil
is. Stille getuigen van de werkelijkheid van
leven én dood. Getuigen van een onbeschrijfelijke oorlogssituatie.
Opdat wij nooit vergeten
Wie wordt er nog stil van? Van de verhalen uit
de oorlog. Over mensen die altijd moesten
vrezen voor hun leven, of dat van dierbaren.
De angst, de verschrikkingen, het leed wat
ondervonden werd. En de zwartste dag in de
Alblasserdamse geschiedenis, 11 mei 1940.
Waarop 28 Alblasserdammers het leven lieten
door een bombardement. De namen, de
leeftijden, de families….Erbij stilstaan grijpt
je aan. Een mooi initiatief door onder andere
een virtuele wandeling door het centrum in
beeld te brengen op de website 11mei1940.
nl. Kerkklokken luidden op vier momenten op
11 mei, om stil te staan bij deze aangrijpende
geschiedenis van ons
dorp! Opdat wij nooit
vergeten…
Peter Verheij,
Wethouder

Dinsdag 19 mei vergaderen de commissies
Grondgebied, Bestuur en Samenleving.

De agenda's en stukken treft u aan in het
Raadsinformatiesysteem op de website van de
gemeente, www.alblasserdam.nl.
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Doe iets tegen huiselijk geweld
Door de coronacrisis blijft iedereen zoveel
mogelijk thuis. Veel mensen maken zich
zorgen en gezinsleden brengen meer tijd
met elkaar door. In sommige situaties lopen
de spanningen thuis op, waardoor huiselijk
geweld kan toenemen. U kunt iets doen door
erover te praten of om advies te vragen. In
alle gevallen kunt u via 0800-2000 terecht bij
Veilig Thuis.

Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week en
ook anoniem.
Maakt u zich zorgen om iemand? Of heeft u
zelf te maken met huiselijk geweld? Bekijk dan
op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl aan wie
je advies of hulp kunt vragen over (vermoedens van) kindermishandeling, partnermishandeling en ouderenmishandeling.

Nieuws

Meer en nieuwe textielcontainers in
Alblasserdam
Locatie 7: 	kruising Plantage –Mesdaglaan (naast plastic en
glascontainer)
Locatie 8: 	Hilmar J. de Haanstraat
(naast speeltuin)
Locatie 9: 	Waalsmondelaan (tegenover kerk in plantsoen)
Locatie 10: 	Kraanbaan (naast plastic
container)

Voor de inzameling van textiel gaan we
samenwerken met HVC en kringloopbedrijf
Opnieuw & Co.
Daarom komen er in de laatste week van mei
nieuwe textielcontainers in het dorp te staan.
Het zijn bovengrondse containers met een
donkergroene kleur. Eerder hebben we gemeld dat de containers deze week geplaatst
zouden worden. De plaatsing is twee weken
opgeschoven.

Voordelen van Opnieuw & Co
Opnieuw & Co is een non-profit organisatie
met zes vestigingen in de Drechtsteden. De
sortering van het textiel gebeurt in Dordrecht. Daardoor is er minder transport nodig
wat beter is voor het milieu. Bovendien biedt
Opnieuw & Co werk aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.

Locaties
Vier containers komen op een plek waar nu
ook een textielcontainer staat. Daarnaast komen verspreid door de gemeente zes nieuwe
containers.

Bestaande locaties:
Locatie 1: 	Abraham Kuyperstraat (bij
winkelcentrum Touwbaan)
Locatie 2:
Sportlaan (2 containers)
Locatie 3: 	Nicolaas Beetstraat (op
trottoir bij hondenuitlaatplaats)
Locatie 4: 	Wilgenplein
(naast milieuparkje)

De coronacrisis heeft helaas ook gevolgen
voor de inzameling van textiel. De inzameling gaat voorlopig wel door maar afgedankt
textiel kan nog maar mondjesmaat verwerkt
worden. De export van gebruikt textiel is
volledig op slot en de magazijnen bij de
sorteerbedrijven zijn vol. Opnieuw & Co doet
er alles aan om zo lang mogelijk door te gaan
met het inzamelen, sorteren en verkopen van
het textiel.

Nieuwe locaties:
Locatie 5: 	achterkant Scheldeplein
(hoek Maasstraat)
Locatie 6: 	hoek Zeelt-Blokweerweg

Vergunningen & Bekendmakingen

Voorontwerp bestemmingsplan
Oost-Kinderdijk nabij 9
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend, dat het voorontwerp
bestemmingsplan Oost-Kinderdijk, nabij 9,
met de hierbij behorende stukken, ter inzage
ligt. Het voorontwerp-bestemmingsplan voorziet
in de juridisch planologische regeling ten behoeve van het realiseren van een appartementencomplex aan de Oost-Kinderdijk nabij 9 te
Alblasserdam. De ontsluiting van het perceel zal
via de Oost-Kinderdijk 9 plaatsvinden. Om deze
ontwikkeling mogelijk te maken zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden.
Ter inzage
Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt van
donderdag 14 mei 2020 tot en met woensdag
24 juni 2020 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 via het identificatienummer: NL.IMRO.0482.okinderdijk9113-vo01

Inspraakreactie
Van donderdag 14 mei 2020 tot en met
woensdag 24 juni 2020 kunt u mondeling
of schriftelijk een inspraakreactie op het
voorontwerp bestemmingsplan en de daarbij
behorende stukken naar voren brengen.
Een schriftelijke inspraakreactie stuurt
u aan Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA
onder vermelding van “Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Oost-Kinderdijk
nabij 9”. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen
met de gemeente Alblasserdam, via telefoonnummer 14 078.
Informatie
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op
met de mevrouw Corbeau van de gemeente
Alblasserdam, via telefoonnummer 14 078 of
per e-mail: c.m.corbeau@alblasserdam.nl.

wat mag er bij textiel?
petten en hoeden

knuffels

kleding

tassen en accessoires

beddengoed

huishoudelijk textiel

• alle soorten boven
en onderkleding
• kousen & sokken
• stropdassen
• zwemkleding

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

riemen
shawls
tassen
mutsen
handschoenen

schoenen

kussenslopen
(hoes)lakens
dekbedovertrekken
dekens

Schoon en droog textiel
in afgesloten zak.

gordijnen en vitrage

Jouw textiel mag ook
stuk of versleten zijn.

hand- en theedoeken
poetsdoeken
servetten van textiel
tafellakens
washandjes

hvcgroep.nl
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Hulplijn
rijksoverheid.nl

luisterlijn.nl

anbo.nl

mindkorrelatie.nl

nationaalouderenfonds.nl

Het landelijk informatienummer voor vragen
over het coronavirus.

Voor mensen die willen praten over het coronavirus.

Ouderen die graag een praatje willen maken
of met specifieke vragen zitten.

Mensen met psychische en sociale problemen
kunnen terecht bij experts van mind korrelatie.

Ouderen kunnen hier vragen stellen over bijvoorbeeld videobellen
of sociale media.

Telnr: 0800-1351

Telnr: 0900-0767

Telnr: 0348-466666

Telnr: 0900-1450

Telnr: 088-3442000

rodekruis.nl

de kindertelefoon.nl

kvk.nl

mantelzorg.nl

slachtofferhulp.nl

Voor mensen die een luisterend oor nodig hebben
of hulpvragen hebben omdat zij in quarantaine zitten
of in thuisisolatie zitten.

Kinderen kunnen gratis en anoniem bellen.
Elke dag tussen 11.00 en 21.00 uur.

Ondernemers die vragen hebben over
speciale corona regelingen.

Voor mantelzorger die de richtlijnen van de overheid
met betrekking tot hun situatie nog onduidelijk vinden.

Voor mensen die een naaste op de IC hebben liggen of
behoefte hebben aan ondersteuning.

Telnr: 070-4455888

Telnr: 0800-0432

Telnr: 0800-2117

Vergunningen & Bekendmakingen
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
Levy, A
05-01-1962
01-04-2020
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.

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.

Vergunningen & Bekendmakingen
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving:
het houden van een collecte
Maag Lever Darm Stichting
op 15 t/m 20 juni 2020
Locatie:
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:
22 april 2020
Zaaknummer:
Z-20-370507

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:
Omschrijving:

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:
Omschrijving:

het houden van de kermis
van 17 t/m 24 juni 2020 op
parkeerterrein aan de Haven
Gemeente Alblasserdam
16 april 2020
Z-19-361864
het houden van een collecte
KWF van 30 augustus t/m 5
september 2020
Gemeente Alblasserdam
20 april 2020
Z-20-370915
het innemen van een vaste
standplaats met

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:

dierbenodigheden
Scheldeplein Alblasserdam
15 april 2020
Z-20-370397

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet
eens is met dit besluit, binnen zes weken na
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken
bij de Burgemeester van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.
Op grond van artikel 6:5 van de Algemene
wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift
ondertekend zijn. Verder moet het ten minste
bevatten: uw naam en adres, de datum, de
omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst
niet de werking van het besluit waartegen het
is gericht. Indien daarvoor naar uw mening
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.

Telnr: 088-7460090

Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

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.

Omschrijving:

Telnr: 030-7606055

Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het plaatsen van een
toegangshek
Staalindustrieweg 11
29-04-2020
Bouw, Roerende zaken
het plaatsen van een
telescoophoogwerker op de
stoep en een parkeervak
Koningin Wilhelminaweg
67 t/m. 131
30-04-2020
Roerende zaken
het plaatsen van een rolsteiger of een schaarhoogwerker voor het uitvoeren
van schilderwerkzaamheden
Dam 24
29-04-2020

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

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).

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:
Voor:

Brandveilig gebruik
het brandveilig gebruiken
van een nieuw Integraal
Kindcentrum De Twijn
Locatie:
Parallelweg 2
Datum ontvangst: 28-04-2020
Activiteit:
Voor:

Kap
het vellen of te doen vellen
van vijf houtopstanden
Locatie:
nabij Oost Kinderdijk 187
Datum ontvangst: 28-04-2020
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
deze krant.

Vergunningen en Meldingen, 13 mei 2020

